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Autoriteit Financiële Markten 

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. 

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in 

Nederland. 
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1. Inleiding 

De AFM houdt risico-gebaseerd toezicht op de uitvoering van de aanpak van aflossingsvrije 

hypotheken. Voor ons toezicht hebben wij afgelopen jaar bij aanbieders van hypothecair krediet 

(aanbieders) onder andere gebruik gemaakt van het Validated In Control Assessment (VICA). Het 

VICA is een self-assessment waarin aanbieders zelf aangeven op welk volwassenheidsniveau zij 

invulling geven aan de verwachtingen van de AFM voor wat betreft de aanpak van aflossingsvrije 

hypotheken. De inschatting van aanbieders is door de AFM getoetst. Op die manier is vastgesteld 

of de verantwoordelijkheid voor een bepaalde verwachting is vastgelegd (Belegd), of beleid is 

geformuleerd en structurele monitoring plaatsvindt (Ontworpen), en of structurele evaluatie 

plaatsvindt op basis van zowel beleid als monitoring (Geëvalueerd). Hiermee krijgt de AFM inzicht 

in de manier waarop aanbieders hun inspanningen vormgeven, inbedden in de organisatie en 

uitvoeren. In bijlage 1 is een toelichting opgenomen op de VICA-methodiek. 

Op 5 december 2019 heeft de AFM aan alle aanbieders een brief gestuurd. Hierin hebben wij onze 

verwachtingen richting aanbieders in het kader van de aanpak aflossingsvrije hypotheken 

toegelicht. In het VICA onderzoek hebben wij gecontroleerd in hoeverre aanbieders invulling geven 

aan de volgende vier verwachtingen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel van dit document 

Het VICA onderzoek heeft tot meer inzicht geleid over wat een goede aanpak kan zijn bij 

aflossingsvrije hypotheken. Na het delen van de marktbrede uitkomsten van het onderzoek in 

hoofdstuk 2, geven wij in hoofdstuk 3 t/m 6 per verwachting meer duiding over de relevante 

onderwerpen en delen we goede voorbeelden uit de praktijk.  

 

Aanbieders kunnen dit document gebruiken om hun aanpak aflossingsvrije hypotheken verder aan 

te scherpen. Het is afhankelijk van verschillende factoren hoe een aanbieder zijn aanpak goed door 

kan ontwikkelen. Hierbij spelen onder meer de omvang van de portefeuille aflossingsvrije 

hypotheken, de afsluitdatum van de hypotheken in de portefeuille en de omvang van de 

onderneming een rol. Het is belangrijk dat aanbieders zelf overwegen of de genoemde voorbeelden 

in hun situatie relevant zijn.  

Verwachting 1: De onderneming heeft inzicht in de hypotheekportefeuille en toekomstige 

betaalbaarheidsrisico’s van klanten.  

Verwachting 2: De onderneming geeft klanten inzicht in hun hypotheeksituatie en 

toekomstige betaalbaarheid van hun hypotheek.  

Verwachting 3: De onderneming zet klanten indien nodig aan tot actie. 

Verwachting 4: De onderneming richt een doorlopend beheertraject in voor klanten waarmee 

wordt geborgd dat klanten nu en in de toekomst onderdeel blijven van de aanpak.   
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2. Marktbrede uitkomsten VICA 

De AFM heeft bij 44 aanbieders onderzoek gedaan naar aflossingsvrije hypotheken door middel van 

het VICA toezichtinstrument. In dit onderzoek heeft de AFM onderscheid gemaakt tussen 

aanbieders met (veel) risicoklanten1 in haar portefeuille en aanbieders met weinig of geen 

risicoklanten in de portefeuille. De AFM legt de lat voor aanbieders met (veel) risicoklanten hoger 

dan bij de overige aanbieders2. 

 

Verwachtingen 

Over het algemeen zien we dat de meeste aanbieders in hun aanpak de verwachtingen van de AFM 

adresseren. Uit het VICA blijkt dat vrijwel alle aanbieders in meer of mindere mate inzicht hebben 

in de betaalbaarheidsrisico’s van hun klanten. We zien dat aanbieders hun risicoklanten benaderen 

en hen inzicht bieden in de toekomstige betaalbaarheid van hun hypotheek. We zien daarnaast dat 

veel aanbieders een online omgeving hebben ingericht voor klanten om zelf een hypotheekcheck 

uit te kunnen voeren en dit inzicht krijgen.  

 

Tegelijkertijd zien we dat veel aanbieders hun aanpak voor het bieden van maatwerkoplossingen 

nog moeten (door)ontwikkelen.  Het gaat hierbij om het toepassen van oplossingen bij klanten die 

een toekomstig betaalbaarheidsprobleem hebben, maar geen actie kunnen ondernemen om hun 

financiële situatie te verbeteren. Ook is geconstateerd dat het inrichten van een doorlopend beheer 

traject over de hele linie nog de nodige aandacht behoeft. Dit is van belang om te borgen dat 

klanten nu en in de toekomst onderdeel blijven van de aanpak aflossingsvrije hypotheken. 

 

Volwassenheidsniveaus  

In deze paragraaf zijn de bevindingen van het VICA geformuleerd in relatie tot de 

volwassenheidsniveaus. De meeste aanbieders hebben beleid geformuleerd voor hun 

aflossingsvrije aanpak. Dit betekent dat er een projectplan is en in de regel ook werkinstructies voor 

individuele medewerkers. Voor veel aanbieders is er nog ruimte voor verbetering in het formuleren 

van duidelijke doelstellingen, bijvoorbeeld aan de hand van kritieke prestatie indicatoren (KPI’s). 

Ook ziet de AFM terug dat beleid vaak nog versnipperd in meerdere documenten is vastgelegd. 

Hierdoor ontbreekt een duidelijk verband tussen verschillende documenten, zoals de 

werkinstructies en het projectplan. Een helder overzicht van het proces voor het informeren en 

activeren van klanten met aflossingsvrije hypotheken zou hierbij kunnen helpen. Tot slot hebben 

we regelmatig teruggezien dat plannen van aanpak niet (jaarlijks) up-to-date worden gehouden. 

 

Verder heeft de AFM in het VICA onderzoek vastgesteld dat een deel van de aanbieders adequate 

monitoring heeft opgezet en onderzoekt of het beleid wordt uitgevoerd zoals dat is beoogd. Er 

wordt bijvoorbeeld aantoonbaar en structureel gecontroleerd of medewerkers zich aan de 

instructies houden of getoetst in hoeverre de communicatie begrijpelijk is voor klanten. 

                                                           
1 Dit zijn klanten met een hoog of zeer-hoog risicoprofiel zoals volgt uit de risicosegmentatiematrix in de 
AFM rapportage. 
2 In de terugkoppelingsbrief voor aanbieders met weinig of geen risicoklanten in de portefeuille is 
aangegeven welke onderwerpen voor hen relevant zijn om een invulling te kunnen geven aan de gestelde 
verwachtingen. Dit onderscheid is niet expliciet opgenomen in dit document. 
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Tegelijkertijd zien we dat monitoring bij een ander deel van de aanbieders nog verbetering behoeft. 

Dit ziet vooral op het monitoren van de effectiviteit van het activatiebeleid.  

 

De AFM heeft daarnaast geconstateerd dat enkele aanbieders het beleid op onderdelen evalueren 

maar nog onvoldoende een structurele evaluatie van beleid uitvoeren. We zien niet of zeer beperkt 

terug dat het beleid integraal wordt geëvalueerd zodat getoetst wordt of het beleid voldoende 

bijdraagt aan de gestelde doelen en waar nodig wordt aangepast. 

 

In hoofdstuk 7 geeft de AFM een verdere toelichting bij de verschillende volwassenheidsniveaus. 
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3. Verwachting 1 

 

 

Bij de start van de marktbrede aanpak aflossingsvrije Hypotheken heeft de AFM de volgende 

toelichting gegeven bij deze verwachting: 

 

Bij deze verwachting staat centraal hoe aanbieders inzicht krijgen en houden in de potentiële 

risico’s van klanten op portefeuilleniveau. Het verkrijgen en behouden van kwalitatief goede data 

speelt hierbij een belangrijke rol.  

 

Aanbieders kunnen invulling geven aan deze verwachting door de volgende onderwerpen te 

adresseren in hun aanpak. 

 

Segmenteren van klantportefeuille  

 Risicosegmentatiematrix: Aanbieders gebruiken de risicosegmentatiematrix om de 

benadering van klanten te prioriteren. 

 Toevoegen datapunten: Aanbieders voegen datapunten toe (intern en extern verkregen) 

aan de risicosegmentatiematrix om het klantrisico, en eventuele 

betaalbaarheidsproblematiek, beter in te kunnen schatten.  

o Hierbij kan gedacht worden aan spaargeld of ander vermogen, overige schulden of 

de recente marktwaarde van de woning. 

 Scenario-analyses: Aanbieders voeren analyses uit op de uitkomsten van de risico-

segmentatiematrix. Aan de hand van deze analyses scherpen zij hun prioritering verder aan.  

o Hierbij kan gedacht worden aan analyses van in- en uitstroom in de verschillende 

risicogroepen en verschuivingen tussen risicogroepen. Het is tevens nuttig inzicht 

te hebben in de oorzaak van de verschuivingen zoals bewegingen in de 

huizenprijzen of klanten die in actie zijn gekomen en bijvoorbeeld hebben afgelost 

op de hypotheek. 

o Ook kan gedacht worden aan scenario analyses; wat gebeurt er bij een daling van 

de huizenprijzen of stijging van de rente? Daarnaast kunnen scenario analyses 

worden ingezet om klantkenmerken verder uit te diepen en de kwetsbaarheid van 

klanten beter in beeld te krijgen. Voorbeelden van bepaalde kenmerken van 

De aanbieder maakt gebruik van de risicosegmentatiematrix om zicht te krijgen op het 

potentiële risico dat klanten lopen. De AFM maakt zelf ook gebruik van deze 

risicosegmentatiematrix om de omvang en de risico’s in de portefeuille van aanbieders te 

monitoren.  

Het is van belang dat aanbieders inzicht hebben in welke (groepen) klanten een verhoogd 

risico lopen. De AFM verwacht dat aanbieders het inzicht in hun portefeuille verrijken zodat zij 

in staat zijn om klanten die verhoogd risico lopen tijdig te detecteren.  

Verwachting 1: De onderneming heeft inzicht in de hypotheekportefeuille en toekomstige 

betaalbaarheidsrisico’s van klanten.  
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klanten die meer risico lopen, zijn naar voren gekomen in het AFM rapport over de 

financiële kwetsbaarheid van huishoudens met aflossingsvrije hypotheken3.  

 

Datakwaliteit 

Het is van belang dat aanbieders de datakwaliteit borgen, bijvoorbeeld door het stellen van 

kwaliteitseisen aan de (ingewonnen) data, datavalidatie en data-analyse. Hiermee borgen 

aanbieders dat de data actueel en juist is, en dat er geen dubbelingen of omissies in de data zitten. 

Dit is onder meer van belang voor de aanbieder om goed vast te kunnen stellen welke klanten risico 

lopen en ze daarna geprioriteerd te benaderen. 

 

Voorbeeld uit de praktijk  

Sommige aanbieders gebruiken alternatieve methoden om het risico van klanten in te schatten in 

aanvulling op de risicosegmentatiematrix. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van andere data 

die bij de aanbieder aanwezig is, zoals inkomensgegevens op het moment van afsluiten. Aan de 

hand van de uitkomsten van de betaalbaarheidstoetsen wordt onderzocht of dergelijke datapunten 

nieuwe inzichten bieden in het risico van klanten. Met name voor aanbieders met grote 

portefeuilles kunnen deze methoden gedetailleerder inzicht geven, op basis waarvan een 

aanbieder doeltreffender klanten(groepen) kan prioriteren en/of benaderen.    

 

                                                           
3 https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2021/jan/huishoudens-financieel-kwetsbaar-
aflossingsvrije-hypotheek 

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2021/jan/huishoudens-financieel-kwetsbaar-aflossingsvrije-hypotheek
https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2021/jan/huishoudens-financieel-kwetsbaar-aflossingsvrije-hypotheek


 

 

4. Verwachting 2 

 

 

De AFM heeft de volgende toelichting gegeven bij deze verwachting: 

 

In deze verwachting staat centraal hoe aanbieders borgen dat zij al hun klanten benaderen en hen 

inzicht geven in de toekomstige betaalbaarheid van hun hypotheek. Het gaat er hierbij om dat 

aanbieders een strategie hebben waarmee zij er zorg voor dragen dat alle klanten benaderd 

worden, waarbij klanten met een (zeer) hoog risicoprofiel voorrang krijgen. Vervolgens is het van 

belang dat de wijze van benadering passend is en dat aanbieders ervoor zorgen dat zij klanten 

duidelijk inzicht bieden.  

 

Aanbieders kunnen hier invulling aan geven door de volgende onderwerpen te adresseren in hun 

aanpak. 

 

Strategie en prioritering klantbenadering  

 Strategie voor klantbenadering: Aanbieders hebben een strategie waaruit blijkt hoe alle 

klanten zijn of worden benaderd. 

 Prioritering in klantbenadering: Aanbieders brengen prioritering aan in de (groepen) 

klanten die zij benaderen op basis van de risicosegmentatiematrix en andere relevante 

risico-indicatoren.  

 

Passende klantbenadering 

 Passende klantcommunicatie: Aanbieders hebben vastgesteld hoe zij met hun klanten op 

een passende wijze communiceren over de aflossingsvrije hypotheek. Hierbij kunnen 

aanbieders differentiëren op basis van de risicosegmentatiematrix en andere relevante 

risico-indicatoren. De klantcommunicatie is afgestemd op de doelgroep. Aanbieders 

bepalen een passende boodschap en sluiten de communicatiemiddelen die zij gebruiken 

Wanneer de aanbieder inzicht heeft in de risico’s van klanten in de portefeuille, is het van 
belang dat klanten met een verhoogd risico voorrang krijgen in de klantbenadering.  
 
De aanbieder geeft klanten met een aflossingsvrije hypotheek inzicht in de toekomstige 
betaalbaarheid van de hypotheek. Dit gebeurt in ieder geval aan de hand van onderstaande 
stappen:  

 Een toets op de herfinancierbaarheid van de hypotheek aan het einde van de looptijd aan 
de hand van een annuïtaire toets met 5%.  

 Voor klanten die de annuïtaire toets niet doorstaan, toetst de aanbieder op de 
herfinancierbaarheid van de hypotheek aan het einde van de looptijd aan de hand van een 
aflossingsvrije toets met 5%.  

 
Klanten voor wie dat nodig is, krijgen aanvullend inzicht. Dit kan betekenen dat klanten met 
een bepaald risicoprofiel, naast bovengenoemde toetsen, extra inzicht krijgen in hun 
betaalbaarheid gedurende of aan het einde van de looptijd van de hypotheek.  
 

Verwachting 2: De onderneming geeft klanten inzicht in hun hypotheeksituatie en 

toekomstige betaalbaarheid van hun hypotheek.  
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en de frequentie waarmee wordt gecommuniceerd aan op de doelgroep. Ook wordt 

meegenomen hoe de klant zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd in dit proces. Wanneer een 

deel van de communicatie via de adviseur loopt, passen aanbieders de wijze van 

benadering en de communicatie hierop aan. 

o Aanbieders kunnen verschillende doelgroepen bepalen aan de hand van de 

risicosegmentatiematrix. Aanbieders kunnen de doelgroepen verder 

differentiëren, bijvoorbeeld aan de hand van factoren zoals de leeftijd van de klant.  

o Een manier om de klant te faciliteren, is om de klant eerst te bellen voor een 

afspraak en toe te lichten welke informatie nodig is, en vervolgens in een tweede 

afspraak de betaalbaarheidstoets uit te voeren. 

 Bereik van klanten: Aanbieders hebben duidelijke definities voor wanneer een klant wel of 

niet bereikt is. De definitie wijkt af per gehanteerd communicatiemiddel. Zo zal de definitie 

van bereikt anders zijn bij telefonisch contact als bij het doorlopen van een online-tool. 

Aanbieders kunnen uit hun administratie herleiden wanneer een klant wel of niet is bereikt. 

Wanneer aanbieders met onafhankelijke adviseurs samenwerken worden hierover 

duidelijke afspraken gemaakt; zo is onder meer afgesproken op welke wijze adviseurs 

terugkoppelen aan de aanbieders. 

 Omgang met onbereikbare klanten en weigeraars: Aanbieders hebben bepaald welke 

acties zij ondernemen wanneer een klant niet wordt bereikt of wanneer een klant niet wil 

meewerken. Zij kunnen vervolgens ook uit hun administratie op klantniveau en op 

portefeuilleniveau herleiden welke acties zijn ondernomen.  

o Bij onbereikbare klanten of klanten die niet wensen mee te werken, kan de 

aanbieder bijvoorbeeld een voor dat moment afsluitende brief sturen. Sommige 

aanbieders versturen deze brief aangetekend. 

 Kwaliteit van medewerkers: De kwaliteit van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor 

het klantcontact is goed geborgd. Wanneer een aanbieder samenwerkt met externe 

partijen worden hier afspraken over gemaakt.  

o Hierbij kan gedacht worden aan benodigde opleidingen of cursussen, bijvoorbeeld 

ten aanzien van hypotheken of klantcommunicatie.  

o Om de kwaliteit te borgen, kan een aanbieder gespecialiseerde medewerkers 

inzetten om andere medewerkers te coachen. Hierbij kunnen telefoongesprekken 

worden teruggeluisterd of kunnen moeilijke gesprekken worden geoefend. 

 

Betaalbaarheidstoets 

 Formulering en vastlegging standaardtoetsen: Aanbieders passen de standaardtoetsen op 

een uniforme wijze toe conform de AFM-uitgangspunten, definities en benodigde 

datapunten. Wanneer een aanbieder aanvullende toetsen uitvoert, worden deze eveneens 

op een uniforme wijze toegepast. Zo worden bijvoorbeeld aanvullende datapunten op 

eenzelfde wijze bij de klant uitgevraagd. 

 Inzicht toekomstig betaalbaarheidsprobleem: Het betaalbaarheidsprobleem en de 

gevolgen hiervan worden inzichtelijk gemaakt voor de klant. Aanbieders borgen dat deze 

informatie begrijpelijk is voor de klant en de eventuele urgentie wordt ook helder. 

o Een goede manier om het betaalbaarheidsprobleem inzichtelijk te maken, is om dit 

te tonen in euro’s. 
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o Een bevestigingsbrief waarin stap-voor-stap door de situatie van de klant wordt 

heengelopen draagt hieraan bij.  

o Om het betaalbaarheidsprobleem nog beter inzichtelijk te maken, kan een 

aanbieder aan de klant ook scenario’s laten zien waarbij het 

betaalbaarheidsprobleem wordt getoond bij verschillende rentetarieven.  

 

Voorbeeld uit de praktijk  

Door een benaderingswijze te toetsen bij klanten, krijgt een aanbieder een beter beeld van de 

effectiviteit. Voorbeelden daarvan zijn: 

 Een onderzoek naar de begrijpelijkheid van de activatiebrief of het eindrapport onder een 

consumentenpanel. 

 Een onderzoek naar de tevredenheid van klanten over de gesprekken. Hierin wordt tevens 

meegenomen hoe effectief het gesprek was, in hoeverre voelt de klant zich echt geholpen. 

 Signalen van klanten over de benadering/communicatie bijhouden en analyseren. 

 Ervaringen van medewerkers die de gesprekken voeren verzamelen en analyseren. 

 Door middel van terugbelacties controleren in hoeverre de boodschap uit een 

telefoongesprek of een online-tool bij klanten overkomt. 

Wanneer duidelijk ingebed in de organisatie, dragen bovengenoemde punten bij aan het evalueren 

van de aanpak. Deze onderzoeken en analyses helpen in het verder aanscherpen van de aanpak. 

De AFM moedigt dergelijke experimenten dan ook aan.  
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5. Verwachting 3 

 

 

De AFM heeft de volgende toelichting gegeven bij deze verwachting: 

 

Bij deze verwachting staat het bieden van een oplossing voor de klant centraal. Het gaat om de 

oplossingsrichtingen die aanbieders aanbieden en om de wijze waarop zij borgen dat klanten indien 

nodig daadwerkelijk tot actie overgaan. Met de klanten die een betaalbaarheidsprobleem hebben, 

maar geen actie kunnen ondernemen, gaat de aanbieder op zoek naar een maatwerkoplossing.  

 

Aanbieders kunnen hier invulling aan geven door de volgende onderwerpen te adresseren in hun 

aanpak. 

 

Oplossingsrichtingen  

 Oplossingenpakket: Aanbieders hebben verschillende oplossingen beschikbaar.  

o Mogelijke oplossingen zijn: (deels) omzetten van de hypotheek, aflossen, sparen 

en overige vermogensopbouw, verlengen van de hypotheek, inzet budget coach, 

rentemiddeling/aanpassen risico-opslag in combinatie met aflossen en een 

combinatie van oplossingen.  

 Passende oplossingen: Binnen de grenzen van informeren helpen aanbieders een klant 

door inzicht te bieden in welke oplossingen passend of juist niet passend zijn.  

o In sommige gevallen en voor sommige groepen is het mogelijk voor aanbieders om 

evident niet passende of niet haalbare oplossingsrichtingen weg te strepen en zo 

een beperktere set met oplossingsmogelijkheden aan te bieden.  

o Aanbieders geven inzicht in de voordelen en de risico’s van verschillende 

oplossingen. 

o Aanbieders kunnen extra inzicht bieden aan de klant door de impact van de 

oplossingsrichting op de toekomstige betaalbaarheid inzichtelijk te maken. 

o Aanbieders kunnen een online tool gebruiken om klanten te ondersteunen om 

verschillende oplossingsrichtingen door te rekenen. 

 Drempels wegnemen: Aanbieders nemen zoveel mogelijk drempels weg die klanten ervan 

weerhouden om een oplossing door te voeren.  

o Denk aan het verruimen van de vergoedingsvrije ruimte, bijvoorbeeld voor klanten 

die aflossen uit eigen middelen of voor aflossingen boven een LTV van 100%.  

o Een aanbieder kan proactief risico-opslagen aanpassen op het moment dat de klant 

door aflossingen in een lagere risicoklasse terecht komt. 

Klanten voor wie dat nodig is, worden door de aanbieder tot actie aangezet om maatregelen 

te nemen om risico’s bij hun aflossingsvrije hypotheek te mitigeren. Hierbij krijgen klanten in 

ieder geval oplossingsrichtingen aangeboden om hun situatie te kunnen verbeteren.  

Klanten die geen actie kunnen ondernemen, ontvangen een maatwerkoplossing.  

Verwachting 3: De onderneming zet klanten indien nodig aan tot actie.  
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o Ook kan gedacht worden aan minimaliseren van het aantal handelingen dat een 

klant moet uitvoeren om een wijziging door te voeren.  

o Een aanbieder kan ervoor zorgen dat de klant zoveel mogelijk wijzigingen zelf in 

zijn online omgeving kan doorvoeren.  

o Tot slot kunnen drempels weggenomen worden door oplossingen voor de klant 

kosteloos in te zetten, bijvoorbeeld de inzet van een budget coach. 

 Maatwerkoplossingen: Aanbieders hebben bepaald hoe zij omgaan met klanten die 

een betaalbaarheidsprobleem hebben, maar die geen financiële middelen hebben om 

het risico verder te mitigeren. Een aanbieder onderzoekt welke oplossingen er zijn en 

wat de aanbieder kan doen om de klant te helpen.  

o Een aanbieder kan hierbij denken aan het type maatregelen die ook worden ingezet 

bij preventief of bijzonder beheer; bijvoorbeeld herstructurering, budget- of 

jobcoaching en/of het verlagen van de maandlasten door rentemiddeling in 

combinatie met aflossing.  

o Uit onderzoek van de AFM volgt dat in veel gevallen ook sprake is van 

consumptieve schulden. Het is daarom van belang dat aanbieders bij het zoeken 

naar maatwerkoplossingen de volledige financiële situatie van de klant in 

ogenschouw nemen en waar mogelijk zoeken naar een integrale oplossing. 

o Wanneer als enige mogelijke oplossing overblijft dat de klant op termijn zijn huis 

gaat verkopen, is het aan de aanbieder om samen met de klant te onderzoeken hoe 

een restschuld kan worden voorkomen.  

Klantcommunicatie over oplossingen 

 Activering: Het activeringsproces wordt gevolgd en aanbieders houden in de gaten of 

klanten daadwerkelijk actie ondernemen. Ook wanneer het contact via een adviseur 

verloopt borgt de aanbieder dat hij inzichtelijk heeft welke acties de klant heeft 

ondernomen. 

o Dit kan door wijzigingen in de hypotheek bij te houden, zoals extra aflossingen of 

omzettingen.  

o Ook kan een aanbieder klanten nabellen om te vragen of zij opvolging hebben 

gegeven aan de geplande acties. Aanbieders kunnen hier afspraken over maken 

met de klant tijdens de eerdere contactmomenten. Op deze manier is de klant 

ervan op de hoogte dat een aanbieder opnieuw contact opneemt.  

o Wanneer het contact met de klant via een adviseur loopt, verwachten wij dat een 

aanbieder hier ook afspraken over maakt met de adviseur.   

 Communicatie: Aanbieders borgen met de klantcommunicatie dat zoveel mogelijk klanten 

indien nodig daadwerkelijk tot actie overgaan.  

o Aanbieders beschrijven bijvoorbeeld duidelijk welke stappen een klant moet 

ondernemen om een bepaalde actie uit te voeren.  

o Ook kunnen aanbieders in hun communicatie onderscheid maken tussen 

oplossingen die de klant op korte termijn en op lange termijn kan uitvoeren.  

 Kansrijke momenten: Aanbieders maken gebruik van kansrijke momenten om te 

communiceren met de klant over zijn aflossingsvrije hypotheek en mogelijke 

oplossingsrichtingen.  
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o Voorbeelden van kansrijke momenten zijn onder andere renteherziening, het 

moment waarop vakantiegeld of een 13e maand wordt uitgekeerd en de 

jaaropgave.  

 Terugkoppeling: De verschillende oplossingsrichtingen worden richting de klant vastgelegd 

nadat het proces is doorlopen. Het is van belang om bij de oplossingsrichtingen naast de 

voordelen van een oplossingsrichting ook de bijbehorende risico’s richting de klant 

inzichtelijk te maken. Aanbieders geven hierbij ook duidelijk aan welke 

oplossingsrichting(en) een klant voornemens is uit te gaan voeren.  

 Hypotheekadvies: In schriftelijke en mondelinge klantcommunicatie wordt de klant 

aanbevolen contact op te nemen met een hypotheekadviseur. 

 

Voorbeeld uit de praktijk  

Sommige aanbieders gebruiken experimenten om te bepalen hoe zij het beste klanten tot actie 

kunnen bewegen. Denk hierbij aan het onderzoeken welke wijze van communicatie klanten het 

beste aanzet tot actie, bijvoorbeeld een brief of juist een rapport. Ook vergelijken zij verschillende 

gesprekstechnieken. Tot slot zien we terug dat klanten worden teruggebeld om te onderzoeken 

waarom zij wel of niet tot actie zijn overgegaan. De AFM moedigt dergelijke experimenten aan. 
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6. Verwachting 4 

 

De AFM heeft de volgende toelichting gegeven bij deze verwachting: 

 

Bij deze verwachting staat centraal hoe de aanbieders het project vertalen naar een business-as-

usual situatie. Een aanbieder borgt dat het informeren en activeren van klanten met een 

aflossingsvrije hypotheek onderdeel uitmaakt van het reguliere preventieve en doorlopende 

beheer.  

 

Aanbieders kunnen hier invulling aan geven door de volgende onderwerpen te adresseren in hun 

aanpak. 

 

 Inzicht: Aanbieders hebben zicht op de klanten waarbij een mogelijk 

betaalbaarheidsprobleem zich voor gaat doen. Dit kan zijn omdat de aanbieder niet in 

contact heeft kunnen komen met de klant, omdat de klant niet bereid is mee te werken of 

omdat de geplande oplossing nog niet door de klant is uitgevoerd. Het is duidelijk voor de 

aanbieder om wat voor een situatie het gaat. Dit is van belang zodat de klantcommunicatie 

hierop kan worden afgestemd.  

•  Planning: Aanbieders borgen dat zij regelmatig contact zoeken met klanten waarbij zich een 

mogelijk betaalbaarheidsprobleem voor gaat doen. Zij hebben hiervoor een planning 

opgesteld waaruit blijkt met welke frequentie klanten worden benaderd. In deze planning 

wordt rekening gehouden met life-events zoals pensionering. 

 Inzet regulier klantcontact: Aanbieders borgen dat bij reguliere klantcontactmomenten de 

aflossingsvrije hypotheek besproken wordt.  

o Bij reguliere klantcontactmomenten kan gedacht worden aan kansrijke momenten, 

zoals een jaaropgave of aan renteherziening.  

o Ook kan gedacht worden aan het bespreekbaar maken van de aflossingsvrije 

hypotheek op het moment dat de klant zelf contact opneemt. 

• Passende klantcommunicatie: Aanbieders hebben bepaald hoe zij met hun klanten op een 

passende wijze communiceren over de aflossingsvrije hypotheek. Zo hebben zij een 

passende boodschap en de bijbehorende communicatiemiddelen bepaald. Aanbieders 

stemmen dit af op de doelgroep; de benadering van klanten die een actie hebben 

toegezegd maar nog niet hebben uitgevoerd zal verschillen van de benadering van klanten 

met wie aanbieders nog geen contact hebben kunnen leggen.   

Het probleem van aflossingsvrije hypotheken is niet binnen een jaar opgelost. Aanbieders 

zullen hier rekening mee moeten houden in hun organisatie en bedrijfsvoering. De AFM 

verwacht dat de actieve en doorlopende aanpak op een structurele wijze wordt ingebed in de 

organisatie, zodat er (indien nodig) op periodieke basis contact is met klanten gedurende de 

looptijd van de hypotheek. Op deze manier kan ingespeeld worden op veranderingen in de 

financiële situatie van de klant.  

 

Verwachting 4: De onderneming richt een doorlopend beheertraject in voor klanten waarmee 

wordt geborgd dat klanten nu en in de toekomst onderdeel blijven van de aanpak.   
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 Administratie: Aanbieders leggen de gesprekken met de klant goed vast, zodat hetgeen met 

de klant besproken is ten aanzien van de aflossingsvrije hypotheek navolgbaar is bij 

volgende klantcontactmomenten. 
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7. Nadere toelichting op de volwassenheidsniveaus   

Het is de AFM opgevallen dat bepaalde termen die worden gebruikt in de omschrijving van de 

volwassenheidsniveaus door aanbieders verschillend worden geïnterpreteerd. Dit geldt met name 

voor ‘beleid’, ‘monitoren’ en ‘evalueren’. Deze termen lichten wij daarom hieronder nogmaals toe. 

Beleid: Onder beleid verstaan wij de vastlegging van wat de aanbieder beoogt te bereiken, de 

manier waarop, de middelen die daarvoor beschikbaar zijn en de termijnen waarbinnen het werk 

wordt uitgevoerd. Daartoe behoren ook documenten waaruit blijkt dat het voor medewerkers 

duidelijk is wat er van hen wordt verwacht. Voorbeelden zijn beleidsdocumenten en procedures, 

maar ook werkinstructies en -processen. Het gaat om een brede definitie van beleid. Het gaat dus 

niet alleen om beleidsdocumenten die op bestuursniveau zijn goedgekeurd maar ook om 

documenten waarin is uitgewerkt hoe aan het beleid uitvoering kan worden gegeven.  

De AFM verwacht uit het beleid op te kunnen maken hoe de integrale aanpak van aflossingsvrije 

hypotheken van een aanbieder eruitziet en hoe verschillende werkzaamheden zich tot elkaar 

verhouden. Een beleid waaruit bijvoorbeeld blijkt hoe de aanpak voor hoog-risicoklanten eruitziet, 

maar waar niet uit blijkt hoe overige klanten worden benaderd is niet volledig.  

Wanneer een deel van de werkzaamheden door externe partijen wordt uitgevoerd verwacht de 

AFM dat de afspraken die hierover zijn gemaakt, terug zijn te zien in het beleid.  

Monitoren: Onder monitoren verstaan wij structurele inspanningen van de hypotheekaanbieder 

om de kwaliteit van de uitvoering te waarborgen en controleren. Met andere woorden: wordt het 

beleid uitgevoerd zoals dat is beoogd? Hieronder verstaan we ook de opvolging van actiepunten 

die voortvloeien uit monitoring. Voorbeelden van documenten of informatie die monitoring 

kunnen bevestigen zijn: periodieke rapportages over de gekozen werkwijze. Uit de rapportages 

blijkt dan bijvoorbeeld een aantoonbare vier-ogenwerkwijze, het aantoonbaar en structureel 

meeluisteren met klantgesprekken of controle op registreren van klantgegevens. Uit bijvoorbeeld 

notulen of memo’s zou kunnen blijken hoe opvolging wordt gegeven aan de actiepunten die 

voortvloeien uit monitoring. De AFM doelt met de term monitoring dus niet enkel op KPI’s en 

resultaten.  

Wanneer (een deel van) de werkzaamheden door (een) externe partij(en) wordt uitgevoerd, 

verwacht de AFM dat de aanbieder borgt dat er afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van 

de uitvoering en dat de afspraken die gemaakt zijn met deze aanbieders worden opgevolgd.  

Evalueren: Onder evalueren verstaat de AFM dat een aanbieder het beleid structureel evalueert 

om te bepalen of de beoogde doelen worden bereikt. Een evaluatie houdt in dat de onderneming 

bedoelde en onbedoelde effecten van het beleid toetst aan de doelen die zijn vastgelegd in het 

beleid. Een document waaruit blijkt dat het beleid, of proces zoals vastgelegd in het beleid, is 

uitgevoerd zoals beoogd, beschouwen we pas als een evaluatie als het wordt gerelateerd aan het 

wel of niet behalen van het doel.  

Het proces van evalueren is vastgelegd en heeft een eigenaar, en wordt aantoonbaar en structureel 

uitgevoerd zoals beoogd. Dit betekent dat er ten minste een recente evaluatie van het beleid is 

waarin ook het beoogde doel van de evaluatie expliciet is gemaakt.  
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Rapportages over de evaluatie van het beleid worden aantoonbaar op het juiste niveau besproken. 

Er wordt adequate opvolging gegeven aan inzichten die uit de evaluatie voortvloeien en de 

opvolging wordt gemonitord. 
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Bijlage 1 – Toelichting op de VICA-methodiek 

VICA staat voor Validated In Control Assessment: een gestructureerde zelfevaluatie van de 

volwassenheid van financiële ondernemingen op verschillende thema’s die als verwachtingen 

(stellingen) zijn geformuleerd. Het VICA Aflossingsvrij geeft inzicht in de inspanning die een 

onderneming levert, als aanvulling op de uitkomsten van een onderneming die inzichtelijk zijn 

gemaakt middels de voortgangsrapportage. 

De onderneming bepaalt zelf hoe de verwachtingen organisatorisch zijn geïmplementeerd. Het is 

belangrijk dat de toezichthouder kan bevestigen in hoeverre een onderneming in control is op de 

verwachting. Daartoe schat de onderneming zelf het eigen volwassenheidsniveau in. De 

onderneming onderbouwt de eigen inschatting met een motivatie en ondersteunend materiaal. De 

AFM toetst de motivatie en de onderbouwende stukken. Het is aan de onderneming om te bepalen 

welke stukken het gekozen volwassenheidsniveau het best onderbouwen. De beschrijving van het 

volwassenheidsniveau geeft richting aan het type document dat bij een bepaald niveau hoort. Als 

er specifiek over beleid of evaluatie wordt gesproken ligt voor de hand deze stukken bij te voegen. 

Andere vormen van bewijsvoering zijn ook mogelijk. 

De volwassenheidsniveaus volgen elkaar logischerwijs op. Als er wordt gekozen voor een niveau, 

voldoet de onderneming ook aan de beschrijving van de onderliggende volwassenheidsniveaus. In 

het project aflossingsvrij is gebruik gemaakt van de volgende volwassenheidsschaal: 

Ad hoc: De onderneming heeft weinig tot niets geregeld, situaties worden opgelost als zij zich 

voordoen. 

Belegd: Er is een verantwoordelijke aangewezen. Ook zijn er standaard werkwijzen en/of processen 

die over het algemeen min of meer op dezelfde wijze worden uitgevoerd. 

Ontworpen: Er is helder beleid vastgelegd waarin is opgenomen wat de onderneming beoogt te 

bereiken, de manier waarop, de middelen die beschikbaar zijn en de termijn waarbinnen 

activiteiten worden uitgevoerd. Daarnaast is aantoonbaar dat de onderneming monitort of het 

beleid en procedures daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals beoogd. 

Geëvalueerd: De onderneming evalueert structureel om te bepalen of de beoogde doelen worden 

bereikt. Er is aandacht voor bedoelde en onbedoelde effecten van het beleid en dit wordt 

gerelateerd aan de doelen die zijn vastgelegd in het beleid.  

Geoptimaliseerd: De onderneming is op de hoogte van de stand van zaken bij andere 

ondernemingen in de sector en maakt aannemelijk voorop te lopen in de markt.  

NB. Het VICA wordt bij verschillende onderwerpen gebruikt en op basis van de opgedane ervaring 

wordt de volwassenheidsschaal verbeterd. Ook de omschrijving van de verschillende niveaus wordt 

waar mogelijk verbeterd. Na toepassing in het project aflossingsvrij zijn de volwassenheidsschaal 

en beschrijvingen aangepast. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met: 

GedragCultuur@afm.nl  

mailto:GedragCultuur@afm.nl
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