
Belangrijke informatie Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid

U wilt uw lening alleen op uw naam voortzetten. Daarvoor gelden een aantal regels. Ook moet u een aantal documenten 
aan ons opsturen en een aantal formulieren invullen.

In dit document leest u waar u op moet letten en welke regels er zijn. Ook geven wij u extra informatie over 
de vervolgstappen. In de begrippenlijst leest u uitleg over veelgebruikte begrippen voor Ontslag Hoofdelijke 
Aansprakelijkheid.

Welke regels gelden er voor ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid? 

Als u uw lening alleen op uw naam laat zetten, betekent dit dat u alleen verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor de 
hele lening. Uw maandbedrag kan hierdoor veranderen. Om te kunnen beoordelen of wij uw lening alleen op uw naam 
kunnen zetten, beoordelen wij een aantal gegevens van u.

Hoe werkt het?

Nadat wij een verzoek tot ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van uw hypotheekadviseur hebben ontvangen, gaan wij 
kijken of en onder welke voorwaarden dit mogelijk is. Als wij mogelijkheden zien om de lening alleen op uw naam voort te 
zetten, sturen wij u hiervoor een offerte via uw tussenpersoon. In deze offerte wordt aangegeven, welke documenten wij 
van u nodig hebben om uw aanvraag verder te beoordelen.

Uw lening en de belasting

Als wij uw lening op een naam zetten, kan dit gevolgen hebben voor uw belastingaangifte. Als u daar vragen over hebt, 
neem dan contact op met uw (belasting)adviseur of de Belastingdienst.

Incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen

Als wij beoordelen of wij de lening op alleen op uw naam kunnen zetten, dan kijken wij ook in het 
Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Dit systeem is een persoonsregistratie waar alle banken en 
verzekeringsmaatschappijen in kunnen kijken. Als u fraude pleegt of probeert te plegen, dan wordt u geregistreerd in dit 
systeem. Wij zetten de lening niet alleen op uw naam als u in dit systeem staat geregistreerd.

Wanneer weet u of u de lening alleen kunt voortzetten?

Als wij alle documenten en ingevulde formulieren hebben ontvangen, beoordelen wij of het mogelijk is dat de lening 
alleen op uw naam gezet kan worden. Hiervoor is geen nieuwe hypotheekakte nodig. Wij maken dan een wijzigingsakte 
op. Deze akte noemen wij Akte van Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid. U moet deze akte bij een notaris ondertekenen 
en aan ons opsturen. Zodra wij deze akte hebben ontvangen wordt de lening alleen op uw naam gezet.

Afronden binnen 3 maanden

Uw verzoek moet binnen 3 maanden afgerond zijn. Daarom moeten wij de documenten en formulieren uiterlijk binnen 
twee maanden hebben ontvangen. Is uw verzoek niet binnen 3 maanden afgerond? Dan moet u opnieuw een aanvraag 
indienen.

Vragen 
Voor vragen neemt u contact op met uw onafhankelijke hypotheekadviseur. 



Stappenplan

1. Advies en indienen van verzoek

Verzoek Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid

Voor advies over en het indienen van uw verzoek Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid is uw hypotheekadviseur uw 
contactpersoon. Uw hypotheekadviseur heeft contact met u over uw financiële gegevens en de behandeling van uw 
verzoek door Florius. Als het nodig is zal uw hypotheekadviseur contact opnemen met Florius.

Informatie over uw financiële gegevens

Florius beoordeelt of u de hypotheek na het Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid kunt betalen.
Hiervoor vraagt uw hypotheekadviseur de benodigde informatie bij u op. Uw hypotheekadviseur bespreekt met u wat de 
financiële gevolgen zijn van uw verzoek voor Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid.

Het is belangrijk dat u een volledig en juist overzicht geeft van uw inkomsten en financiële verplichtingen. Bijvoorbeeld 
over uw recente salaris, bonus, provisie-inkomsten, alimentatieverplichting, tweede woning of het te betalen bedrag als 
gevolg van overbedeling.

Als uw hypotheekadviseur alle informatie van u heeft gekregen, dan dient hij het verzoek in bij Florius.

2.Florius beoordeelt het verzoek

Wat doet Florius als het verzoek en de documenten zijn ontvangen?

Florius beoordeelt het binnengekomen verzoek. Eventuele vragen stellen wij aan uw hypotheekadviseur. Als uw verzoek 
voldoet aan onze acceptatiecriteria, dan vragen wij een aantal documenten op. Welke documenten wij nog moeten 
ontvangen, staat beschreven in de brief. Indien nodig kunnen wij nog extra documenten opvragen.

Hoeveel mag Florius u lenen?

Florius mag niet meer geld aan u lenen dan dat op basis van de wettelijke regels en daarvan afgeleide regelgeving mag. 
Ook al hebt u uw hypotheek al (enkele) jaren, wij beoordelen dit verzoek alsof u een nieuwe hypotheek aanvraagt. 
 Wij moeten ons houden aan de regels die er zijn voor geldverstrekkers.

Extra voorwaarden 
Het is mogelijk dat Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid alleen mogelijk is door het stellen van extra voorwaarden.  
Denkt u hierbij aan het extra aflossen op de hypotheek of het aflossen van lopende leningen.

Wat hebben wij nodig voor een snelle behandeling van uw verzoek?

Voor een snelle behandeling van uw verzoek is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk alle gevraagde documenten aan 
uw hypotheekadviseur geeft. Wij sturen uw hypotheekadviseur een herinnering als er nog documenten ontbreken.

3.Acceptatie

Wat gebeurt er na goedkeuring van de documenten?

Als wij alle documenten hebben goedgekeurd, geven wij definitief akkoord voor Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid. 
Wij sturen uw notariskantoor of u dan drie exemplaren van de Akte van Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid. Pas nadat 
wij de door u ondertekende akten terug hebben ontvangen, zetten wij de hypotheek op uw naam. Wij sturen u één Akte 
van Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid voor uw eigen administratie. 



Begrippenlijst

Aanvraagformulier hoofdelijke aansprakelijkheid

In het Aanvraagformulier hoofdelijke aansprakelijkheid vragen wij alle gegevens van de nieuwe medeschuldenaar op.  
Als de nieuwe medeschuldenaar gescheiden is, vragen wij ook zijn/haar echtscheidingsstukken op.

Akte van hoofdelijke gebondenheid

De Akte van hoofdelijke gebondenheid is een onderhandse Akte die Florius maakt. Hierin bevestigen wij de wijziging 
van de aansprakelijkheid zoals die in de oorspronkelijke hypotheekakte stond. Alle personen die de Akte van 
hoofdelijke gebondenheid ondertekenen, zijn vanaf dat moment aansprakelijk voor de gehele hypotheek. Een nieuwe 
medeschuldenaar wordt niet automatisch mede-eigenaar van de woning. Indien u dit wenst, dient u hiervoor contact op te 
nemen met de notaris.

Akte van Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid

De vertrekkende partij wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. In de Akte van Ontslag Hoofdelijke 
Aansprakelijkheid is vastgelegd wie aansprakelijk blijft voor de hypotheek.

Akte van verdeling

In de Akte van verdeling is vastgelegd op welke wijze de gemeenschappelijke goederen, bijvoorbeeld de echtelijke 
woning, na de echtscheiding worden verdeeld. Deze akte wordt door een notaris opgesteld.
De echtelijke woning moet worden verdeeld als:
–  u de woning samen hebt gekocht;
–  u in gemeenschap van goederen was gehuwd, ook al was de woning slechts door één van u gekocht. Bij ontbinding van 

de huwelijksgoederengemeenschap bent u namelijk beiden gerechtigd tot de onverdeelde helft van de woning;
–  er huwelijksvoorwaarden (of partnerschaps-voorwaarden bij een geregistreerd partnerschap) zijn gemaakt waardoor 

u beiden eigenaar van de woning bent. De notaris maakt eerst een conceptakte van verdeling. Florius vraagt deze 
conceptakte op. Als aan alle voorwaarden is voldaan, ondertekent u bij de notaris de definitieve Akte van verdeling.  
De notaris berekent kosten voor het maken van de Akte van verdeling. Ten onrechte wordt het echtscheidingsconvenant 
vaak verward met de Akte van verdeling.

Beschikking of echtscheidingsvonnis

In de beschikking staat de uitspraak van de rechtbank op het verzoekschrift tot echtscheiding. Deze zou kunnen afwijken 
van de afspraken, die u gemaakt hebt in het echtscheidingsconvenant. Daarom vraagt Florius deze beschikking op.

Bewijs van overbedeling

Uit de Akte van verdeling kan overbedeling blijken. Overbedeling betekent dat u bij de verdeling van de 
gemeenschappelijke goederen meer krijgt dan uw ex-partner. Dan moet u uw ex-partner uitkopen (de overwaarde 
vergoeden). In de Akte van verdeling staat het bedrag van de overbedeling. U dient aan te tonen hoe u deze overbedeling 
gaat betalen. Als u de overbedeling betaalt uit een lening, dan houden wij rekening met de lasten die u moet betalen.  
Door deze lasten wordt het hypotheekbedrag dat u maximaal kunt lenen lager.

Echtscheidingsbeschikking inschrijven in de registers van de burgerlijke stand

De echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Pas op dat moment is het 
huwelijk definitief beëindigd. Om deze reden vraagt Florius deze inschrijving op.

Echtscheidingsconvenant

In een echtscheidingsconvenant worden de afspraken vastgelegd die bij de echtscheiding zijn gemaakt. Meestal 
maakt een advocaat of mediator het echtscheidingsconvenant. Florius vraagt het echtscheidingsconvenant op voor de 
eventuele alimentatieverplichtingen, mogelijke overbedeling (zie begrip ‘Bewijs van overbedeling’) en verdeling van 
gemeenschappelijke goederen (zie ‘Akte van verdeling’).

Huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden)

Was u getrouwd op huwelijkse voorwaarden? En hebt u de woning alleen gekocht? En is deze woning buiten de 
gemeenschappelijke goederen gehouden? Dan kunt u dit aantonen met uw Akte van huwelijkse voorwaarden (of van 
partnerschapsvoorwaarden bij een geregistreerd partnerschap).



Hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijk aansprakelijkheid geldt op het moment dat meerdere personen een hypotheekakte als schuldenaar 
ondertekenen. Hoofdelijke aansprakelijkheid kan ook ontstaan door de ondertekening van een Akte van hoofdelijke 
gebondenheid of door huwelijk in gemeenschap van goederen. Als de maandelijkse termijnen van de hypotheek niet meer 
betaald worden, kan iedereen die hoofdelijk aansprakelijk is voor de volledige (rest)schuld aansprakelijk gesteld worden.

Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid geldt tot het moment dat Florius iemand uit de aansprakelijkheid heeft ontslagen.  
Op dat moment is de persoon niet langer verantwoordelijk voor de hypotheekschuld.
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