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TEKST MARK DRABBE

We hebben banken al zover gekregen dat zij op de 
renteherzieningsdatum de risico-opslag verlagen als 
er voldoende is afgelost. Maar ook tijdens de rente-
vaste periode kan de rente vaak omlaag. 
Helaas meestal alleen als je er zelf om vraagt.

EEN LAGERE 
RENTE?
• Bekijk in de 

tabel op pa-
gina 45 of het 
bij je geld-
verstrekker 
mogelijk is  
de rente tus-
sentijds aan te 
laten passen.

• Bereken de 
verhouding 
tussen de 
hoogte van 
de hypotheek 
en de woning-
waarde bij 
het afsluiten 
(bijvoorbeeld 
102%).

• Hoeveel is er 
afgelost? Wat 
is de woning 
nu waard? Be-
paal de nieuwe 
verhouding 
(bijvoorbeeld 
88%).

• Zoek op de site 
van de geld-
verstrekker 
bij de hypo-
theektarieven 
je risicoklasse. 
Zou dat nu een 
klasse lager 
zijn? Vraag dan 
om aanpassing 
van de opslag. 
Hiervoor hoef 
je niet langs 
een adviseur. 

Dat de rente van je hypotheek al 
tijdens de rentevaste periode omlaag 
kan, zonder boeterente of hoge kosten, 
is minder vreemd dan het lijkt. Het is 
ook niet zielig voor de bank. Bij het 
afsluiten van een hypotheek beoor-
deelt de bank het risico dat de klant de 
hypotheekschuld niet (helemaal) kan 
terugbetalen. Voor dat risico rekent de 
bank tot wel 0,5% extra rente bovenop 
de basisrente. De Consumentenbond is 
daar niet tegen, maar vindt wel dat de 
risico-opslag moet vervallen zodra het 
daarmee samenhangende risico er niet 
meer is. Bijvoorbeeld doordat er veel is 
afgelost of de woningwaarde is geste-
gen. Bij nieuwe hypotheken is aflossen 
zelfs verplicht, al sinds 2013. Maar de 
risico-opslag blijft vaak ten onrechte 
jarenlang doorlopen. 

Duizenden euro’s te veel
Hoe banken omgaan met de risico- 
opslag verschilt nogal. Sommige 
willen de rente alleen wijzigen op de 
renteherzieningsdatum: dus als de 
rentevaste periode afloopt. Dat is zuur 
voor wie de rente lang heeft vastge-
zet. Een ander probleem is dat veel 
woningbezitters sowieso niet weten 
dat het mogelijk is om de rente te laten 
aanpassen. Als de bank daar niet op 
wijst, betaal je gedurende de looptijd 
soms duizenden euro’s te veel.
Wij vinden daarom dat banken klanten 
actief moeten informeren over de 
mogelijkheid om de rente tussentijds 
aan te passen en op welk moment 
dat mogelijk is. Ook vinden we dat 
banken het initiatief hiervoor niet bij de 
klant moeten leggen; zeker niet als er 
voldoende is afgelost. De bank kan dat 
immers heel makkelijk checken. 
De Consumentenbond onderzoekt 

jaarlijks het risico-opslagenbeleid van 
hypotheekverstrekkers. De nieuwe 
resultaten staan in de tabel op pagina 
45. Mede door onze artikelen in januari 
2016 en mei 2017 (zie consumenten-
gids.nl/archief, zoek op ‘risico-opslag’), 
zorgden we er al voor dat alle banken 
de risico-opslag in ieder geval op de 
renteherzieningsdatum aanpassen  
aan de werkelijke verhouding tussen 
hypotheek en woningwaarde. 
Stap 2 (zie de tabel) is dat alle geld-
verstrekkers ook tíjdens de rentevaste 
periode bereid zijn de risico-opslag 
aan te passen of te laten vervallen als 
het risico voldoende is afgenomen. Dit 
gebeurt nu helaas nog lang niet altijd. 
Stap 3 (zie de tabel) is dat banken de 
risico-opslag niet alleen op verzoek 
aanpassen tijdens de rentevaste perio-
de, maar dat automatisch doen. 
Ons einddoel is dat alle geldverstrek-
kers werken volgens de door ons 
opgestelde Leidraad Risico-opslagen. 
Die hebben we vorig jaar aangeboden 
aan de Nederlandse Vereniging van 
Banken. In de Leidraad staat onder an-
dere dat de risico-opslag automa- >> 

Kijk of 
aanpassen 
mogelijk is

Hoeveel is 
er afgelost 

en wat is het 
huis waard?

Zoek 
je nieuwe 

risicoklasse 

RISICO-OPSLAG 
OF RENTE-OPSLAG?
Is het nu risico-opslag of rente-
opslag? En wat is het verschil? Het 
antwoord: het is hetzelfde. Wij spre-
ken bij voorkeur over risico-opslag, 
omdat het gaat om een rente-opslag 
die is gekoppeld aan een bepaald 
risico (beschreven in de bijbeho-
rende risicoklasse). Banken spraken 
vroeger zelf ook van een risico- 
opslag, maar stapten over op het 
vriendelijker klinkende rente-opslag.
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Ons einddoel is dat alle 
banken werken volgens onze 
Leidraad Risico-opslagen”

  OP ONZE SITE  
Benieuwd hoe wij de banken in 
beweging willen krijgen? Kijk op 
consumentenbond.nl/risico-opslag

RISICO-OPSLAG HYPOTHEKEN

tisch moet worden aangepast zodra 
dat kan en dat geldverstrekkers wo-
ningbezitters hierover actief informe-
ren. Dat dit hard nodig is, blijkt ook uit 
de uitspraken van het Kifid hiernaast. 
Het goede nieuws is dat de hypothe-
ken die nieuw op de markt komen, 
vaak wel voldoen aan onze Leidraad.

Goede en slechte scores
Om het risico-opslagenbeleid van  
banken goed te kunnen beoordelen, 
ontwikkelden we hier een apart Test-
oordeel voor. We onderzochten of en 
bij welke banken het mogelijk is om 
tijdens de rentevaste periode de rente 
te laten aanpassen in een aantal spe-
cifieke situaties. En of daarvoor een 
taxatie nodig is en in welke vorm. 
Attens Hypotheken, Delta Lloyd Plus 
en Obvion behalen de maximale score 
10. Bij de hypotheken van deze aan-
bieders vervalt de opslag automatisch 
zodra er voldoende is afgelost. Een 
aanpassing van de rente naar aanlei-
ding van een hogere woningwaarde 
gaat op verzoek én kan in alle gevallen 
op basis van (alleen) een WOZ-waar-
de. Dat laatste houdt Centraal Beheer 
op 0,1% af van de maximale score. Die 
accepteert de WOZ-waarde namelijk 
alleen als de hypotheek niet hoger is 
dan 80% van de woningwaarde en tot 
een hypotheekbedrag van maximaal 
€300.000. ASR (Testoordeel 9,6) is de 
enige geldverstrekker die de waarde 
van een gekoppelde spaarverzekering 
automatisch meeneemt in de bereke-
ning van de risicoklasse.
Hekkensluiter met 1,0 is de SKP 50  
van HQ Hypotheken. Deze hypotheek, 
met achter de schermen Nationale- 
Nederlanden als geldgever, is alleen af 

te sluiten bij De Hypotheker. De zware 
onvoldoende komt doordat het bij HQ 
Hypotheken onmogelijk is om tussen-
tijds de risico-opslag te laten vervallen 
of verlagen. Op de renteherzienings-
datum houdt de geldverstrekker 
weliswaar rekening met de hypotheek-
schuld op dat moment, maar niet met 
een gestegen woningwaarde. Zelfs niet 
als de woningbezitter daarom vraagt. 
Ook Merius bungelde onderaan, maar  
heeft, nadat wij aan de bel trokken, 
toegezegd uiterlijk 1 mei een aantal  
verbeteringen te gaan doorvoeren, 
waardoor deze aanbieder wel aan 
onze eisen zal voldoen. Wij zijn blij dat 
Merius gehoor geeft aan onze oproep. 
De campagne is wat ons betreft pas 
klaar als ook de grote aanbieders 
volgen.

Hoezo ongunstig?
Een argument dat banken gebruiken 
om de rente niet te hoeven aanpassen, 
is dat onze eisen niet altijd gunstig zijn 
voor de consument. Wij realiseren ons 
dat een automatische aanpassing van 
de risico-opslag over een bepaalde pe-
riode ook nadelig kan uitpakken voor 
de klant, met name als de huizenprij-
zen dalen in plaats van stijgen. Maar 
over de hele looptijd zal een automa-
tische renteaanpassing zelden nadelig 
uitpakken. Ook in het specifieke geval 
van een spaarhypotheek, waarbij de 
hypotheekrente gelijk is aan de spaar-
rente, pakt de automatische aanpas-
sing slechts in een klein aantal gevallen 
negatief uit. Geen reden dus om onze 
eisen aan te passen. Volgens ons is er 
maar één eerlijke methode en dat is 
dat klanten alleen betalen voor risico 
dat de banken ook écht lopen. <<

OPVALLENDE 
UITSPRAKEN
Ook uit recente uitspraken 
van het Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening 
(Kifid) blijkt dat banken de 
opslag niet snel verlagen 
als dat niet verplicht is. Zo 
behandelde ABN Amro in 2007 
een hypotheekwijziging na een 
overlijden. Dankzij de uitke-
ring van de aan de hypotheek 
gekoppelde overlijdensrisico-
verzekering kon er een fors 
bedrag worden afgelost. Maar 
de adviseur vertelde er niet bij 
dat de hypotheek daardoor in 
een lagere risicoklasse viel. Pas 
na tien jaar kwam de achterge-
bleven partner er achter dat hij 
een lagere rente had kunnen 
krijgen. ABN Amro geeft dat 
toe, maar vindt dat de klant 
zelf een verzoek had moeten 
indienen. Het Kifid gaf de bank 
in november 2017 gelijk.
Een maand eerder trok ABN 
Amro in een andere zaak ook 
al aan het langste eind. De 
bank weigerde bij het bepalen 
van de risicoklasse rekening te 
houden met een aan de bank 
verpande, maar bij een verze-
keraar afgesloten spaarverze-
kering. Hoewel het Kifid vond 
dat ABN Amro duidelijker had 
moeten aangeven waarom 
die onderscheid maakt tussen 
spaarverzekeringen bij de 
bank zelf of elders, is de bank 
niet verplicht rekening te hou-
den met de spaarverzekering.
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Het Testoordeel Risico-opslag houdt rekening met nog meer aspecten dan in de tabel staan; bijvoorbeeld of de bank een taxatie eist of slechts een WOZ-opgave 
als ‘bewijs’ voor de woningwaarde. Informeer hiernaar bij je geldverstrekker • De kolom ‘Testoordeel totale hypotheek’ geeft de totaalscore weer van de voor-
deligste hypotheekvorm van de bank. Hierbij beoordelen we voorwaarden zoals boeteregelingen, flexibiliteit van de hypotheek, verhuisregeling en de regels 
tijdens de offerteperiode • Merius is bezig om het risico-opslagbeleid flink te verbeteren voor bestaande en nieuwe klanten en geeft aan dat dit uiterlijk 1 mei 
gerealiseerd zal zijn. Daarom staat deze aanbieder nu niet in de tabel.
1) Aegon past de rente na extra aflossingen automatisch aan, maar na reguliere aflossingen alleen op verzoek. Op de renteherzieningsdatum checkt Aegon zelf  
of de woningwaarde is gestegen • 2) Van Lanschot rekent €250 om de rente aan te passen • 3)Argenta past de rente tijdens de rentevaste periode alleen aan als 
er extra aflossingen zijn gedaan.

Zo gaan banken om met het 
verlagen van de risico-opslag  
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NA AFLOSSING BIJ GESTEGEN 
WONINGWAARDE

STAP 1 STAP 2 STAP 3

1 Obvion 10 ü ü ü ü ü 7,0

2 Delta Lloyd Plus 10 ü ü ü ü ü 6,6

3 Attens Hypotheken 10 ü ü ü ü ü 6,5

4 Centraal Beheer 9,9 ü ü ü ü ü 7,4

5 Reaal 9,7 ü ü ü ü ü 6,6

6 Triodos 9,6 ü ü ü ü ü 7,3

7 ASR 9,6 ü ü ü ü ü 6,9

8 Munt Hypotheken 9,6 ü ü ü ü ü 6,6

9 IQWoon 9,5 ü ü ü ü ü 7,7

10 Hypotrust Woon Bewust 9,5 ü ü ü ü ü 6,9

11 Aegon 1) 9,2 ü ü ü ü ü 6,9

12 NIBC 9,2 ü ü ü ü ü 6,8

13 Venn Hypotheken 9,1 ü ü ü ü ü 6,8

14 Hypotrust Elan Plus 7,9 ü ü ü ü ü 6,7

15 ING 7,3 ü ü ü ü 6,8

16 Rabobank 7,3 ü ü ü ü 6,8

17 Woonfonds 7,2 ü ü ü ü 7,1

18 Syntrus Achmea 7,1 ü ü ü ü 6,3

19 Florius 7,0 ü ü ü ü 7,2

20 ABN Amro 7,0 ü ü ü ü 7,0

21 MoneYou 7,0 ü ü ü ü 6,7

22 Lloyds Bank 6,9 ü ü ü ü 7,5

23 BLG Wonen 6,6 ü ü ü ü 7,3

24 RegioBank 6,6 ü ü ü ü 7,0

25 SNS 6,6 ü ü ü ü 7,0

26 Van Lanschot 2) 6,4 ü ü ü ü 7,0

27 Hypotrust Comfort 6,4 ü ü ü ü 6,6

28 bijBouwe 6,1 ü ü ü ü 6,5

29 Argenta 3) 5,1 ü ü ü 6,9

30 Nationale-Nederlanden 4,4 ü ü 6,3

31 Delta Lloyd 4,2 ü ü 6,2

32 HQ Hypotheken SKP 50 1,0 ü 5,8

©


