
Hoe het provisieverbod bijna tot de ondergang van de 
woonlastenverzekering leidde. En hoe Corona laat zien 
hoe relevant dit product nog altijd is.
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Beste hypotheekadviseur,

Ik wil je iets met je delen. Drie jaar geleden kocht ik mijn huidige huis. Bij jou kon ik terecht voor mijn 
hypotheek en al mijn vragen. Je hebt me goed geholpen en ik voelde dat ik bij jou in goede handen was. 
En de koffie was uitstekend.

Het was wel spannend om in mijn eentje een huis te kopen. Van een vriendin was toen nog geen sprake. 
‘Happy single’ noemde ik mijzelf toen. Dat waren nog eens mooie tijden.

Maar daar kwam pasgeleden verandering in. Ik leerde haar kennen, en het ging snel. Ik had al veel over 
haar gehoord, ze was mysterieus, in veel landen geweest en er werd veel over haar geschreven. Ik ben 
jong en in mijn ogen was ze onschuldig.

Ik had nooit verwacht dat ik door haar mijn baan zou kwijtraken, laat staan dat mijn werkgever door haar 
failliet zou gaan. Dat allemaal zag ik niet aankomen, dat had ik toch niet kunnen weten van Corona?

Maar nu heb ik wel een vet probleem. Ik ben werkloos. Mijn mooie huis kan ik over een paar maanden 
niet meer betalen. Wat nu?

Had jij mij maar verteld dat ik een woonlastenverzekering kon sluiten…

Ik neem aan dat dat nu te laat is. Als je nog suggesties hebt hoor ik het graag.

Vriendelijke groet,
Een meneer die zijn hypotheek straks niet meer kan betalen.

----

Beste klant,

Wat vervelend om te horen dat u uw baan bent verloren en daardoor uw hypotheek wellicht niet meer 
kunt betalen.

Dat Corona in onze levens zou stappen had ik u niet kunnen voorspellen drie jaar geleden. Maar wie wel?

Wat ik u drie jaar geleden wel verteld heb is dat 1 op de 10 Nederlanders gedurende zijn werkende 
leven deels of geheel arbeidsongeschikt raakt. Drie jaar geleden stond de arbeidsmarkt er goed voor 
en hebben we inderdaad niet zo uitgebreid stil gestaan bij het risico van werkloosheid. Maar dat kwam 
onder andere omdat u zelf van mening was dat u gezien de vraag naar uw expertise niet snel zonder 
baan zou komen te zitten. Blijkbaar was dit toch geen zekerheid.

Ik heb in het adviesrapport opgenomen hoe de betaalbaarheid van uw hypotheek zou veranderen in 
geval van werkloosheid. Misschien heeft u dit toen niet goed gelezen? U vertelde maar al te vaak dat u 
uw maandlasten zo laag mogelijk wilde houden en niets extra’s wilde betalen.

Helaas is het niet mogelijk alsnog een woonlastenverzekering aan te vragen, maar ik help u graag met 
het zoeken naar een oplossing rondom de betaalbaarheid van uw hypotheek.

Vriendelijke groet,
Uw adviseur
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Vooropgesteld: die 50% was waarschijnlijk te hoog. De 
woonlasten koopsomproducten van weleer waren sterk 
provisie-gedreven en dat heeft onmiskenbaar tot over-
selling geleid. Maar je hoeft geen al te ingewikkelde 
berekeningen te maken om erachter te komen dat 
in zo’n 30%-35% van de hypotheekadviezen een 
woonlastenproduct niet zou misstaan. Het is natuurlijk 
niet een doel op zich om een verzekering te adviseren, 
maar in veel gevallen zal dit gezien de inventarisatie wel 
de meest logische oplossing zijn. De huidige 3% steekt 
daar dan wel heel erg schraal bij af en is eigenlijk lastig 
uit te leggen. 

Kortom, het is moeilijk te geloven dat 
woonlastenbescherming in die tussenliggende jaren 
minder gewild is door de consument:

• De verzekeringen zijn beter, begrijpelijker en 
betaalbaarder geworden

• Compensatie vanuit de overheid bij 
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid is er niet 
op verbeterd

• De vorige crisis bereikte een dieptepunt zo rond 
2013, en zou nog vers in het geheugen moeten 
zitten.

De vorige crisis ligt nog vers in het 

geheugen zou je verwachten

Wat is het dan wel?
Het antwoord is misschien wel simpel: we hebben 
hier te maken met een inherent nadeel van het 
provisieverbod. Hoe zit dat precies?

Brengproduct

Een woonlastenverzekering is een typisch 
‘brengproduct’. Consumenten worden niet op een dag 
wakker om dan te besluiten dat ze vandaag eens een 
woonlastenverzekering gaan sluiten. Sterker nog: ze zijn 
zich nauwelijks bewust van het bestaan van dergelijke 
producten, hoe zinvol deze ook kunnen zijn. Een adviseur 
zal zo’n product dus onder de aandacht van de klant 
moeten brengen, actief, met gevoel en helemaal op het 

juiste moment. En daar wringt de schoen tegenwoordig. 
Want de klant lijkt niet erg bereid om hiervoor 
(voldoende) extra te betalen en adviseurs hebben het erg 
druk.

Consumenten worden niet 

op een dag wakker om dan te 

besluiten dat ze vandaag eens een 

woonlastenverzekering gaan sluiten

Druk op adviesprijzen
De druk op adviesprijzen is vrij hoog. Door de opkomst 
van online concepten en prijsvechters gaat die druk 
alleen maar groter worden. Ik sprak een hypotheekklant 
die graag 2 hypotheeksamenstellingen wilde laten 
doorrekenen met verschillende rentevastperiodes. Het 
antwoord dat zij kreeg? “Ik vind het heel vervelend om 
te zeggen, maar wij hebben een bepaald verdienmodel 
en aan dit soort verzoeken kan ik geen gehoor geven 
binnen dit verdienmodel”. Misschien een beetje 
onhandig verwoord van deze adviseur, maar het geeft 
wel aan dat we niet zomaar met het vingertje naar de 
adviseur – die doet wat er binnen zijn mogelijkheden 
ligt – kunnen wijzen. Hij is onderdeel geworden van een 
transactiegedreven business model in een concurrerende 
markt waarin iedereen naar elkaar kijkt.

De adviseur is onderdeel van een 

transactie-gedreven business model

Transactie-gedreven markt
Het provisieverbod heeft het transactie-gedreven 
business model van ons intermediair zeker niet 
afgezwakt. Laten we het eens ‘plat slaan’: welke 
incentives zijn er voor een hypotheekadviseur nog over 
om de klant eens uitgebreid te informeren en adviseren 
over woonlastenbescherming? Veel adviseurs denken er 
amper iets aan te kunnen verdienen en het kost relatief 
veel tijd die de adviseur - als gevolg van het transactie-
gedreven business model - moet inruilen tegen andere 
onderwerpen of klanten. 

Onze vraag: Waarom werd er in tijden van VOOR het provisieverbod nog in bijna 50% van de 
hypotheekadviezen een woonlastenverzekering, AOV of WWV gesloten en nu nog maar in 
zo’n 3% van de gevallen?
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Collectief afgeleerd
Toch zijn er ook hypotheekadviseurs die bewijzen dat 
het wel kan, die in zeker 30 of 40% van de gevallen 
een woonlastenproduct adviseren en sluiten voor hun 
klanten. En daar gewoon een extra bedrag voor vragen. 
Het kan dus wel en blijkt zelfs heel rendabel. 

Het lijkt dus ook wel een beetje alsof financieel adviseurs 
het adviseren van woonlastenproducten collectief 
hebben afgeleerd. Inmiddels is het ‘ingesleten gedrag’: 
“een woonlastenproduct dat adviseren we gewoon niet”.

Wie maakt zich er eigenlijk druk over?
Geen haan die ernaar kraait, zo lijkt het. De AFM maakt 
zich er niet al te druk over, sterker nog, daar denkt men 
nog wel eens terug aan de tijd van over-selling zo tussen 
2005 en 2008. De AFM lijkt het wel prima te vinden zo, al 
zou dat niet zo mogen zijn. Want de producten zijn toch 
echt verbeterd: er is geen sprake meer van over-selling, 
maar van ‘under-selling’. En de risico’s voor consumenten 
zijn zeker niet minder geworden, dat bewijst de corona-
crisis nu wel. 

Ook geldverstrekkers lijken er gek genoeg weinig waarde 
aan te hechten, terwijl dergelijke producten serieus 
kunnen bijdragen aan risico-reductie. En daar staan nu 
vele tientallen miljoenen op het spel.

En ook klanten laten niet van zich horen: zij zijn zich 
helemaal niet bewust van wat ze missen, althans, totdat 
het te laat is…

Schuldgevoel? Spijt?
Een wake-up call voor adviseurs, banken en 
consumenten.

Misschien is de coronacrisis -hoe erg ook- wel de wake up 
call voor alle stakeholders. 

Er zullen ongetwijfeld adviseur zijn die nu rondlopen met 
een knagend schuldgevoel. Natuurlijk zijn er veel klanten 
die in eerste instantie zeggen “daar wil ik niet voor 
betalen”. Maar vanuit de adviseursrol kunnen we juist 
op dat soort momenten het verschil maken en duidelijk 
uitspreken en onderbouwen waarom dit advies het beste 
past.

Een wake-up call voor iedereen. Ook voor de banken, 
die aanzienlijke bedragen hadden kunnen besparen 
op het aankomende rondje voorzieningen als ze 

beter hadden gestuurd op het advies rondom 
woonlastenverzekeringen.

En vermoedelijk is deze periode ook een duidelijke wake-
up call voor de AFM en voor de consument zelf, die nu 
achteraf veel spijt heeft.

Hoog tijd voor iedereen om dit eens op de agenda te 
gaan zetten, lijkt me.  

Wat is ervoor nodig?
Just-do-it
De oplossing lijkt voor de hand te gaan liggen: just-do-it.
Gewoon vanaf morgen die producten gaan adviseren 
vanuit een goede analyse van de risico’s. Zoals het hoort. 
Maar ik heb eerlijk gezegd het vermoeden dat dit pleidooi 
daarvoor niet voldoende zal zijn, want veranderen is zo 
makkelijk nog niet en gebeurt over het algemeen pas als 
de druk wel heel erg hoog is. Er is vermoedelijk dus wel 
meer nodig. 

Directe verkoop
Dit is een lastige route, maar wel een die iets kan 
bijdragen. Woonlastenproducten zijn adviesgevoelige 
brengproducten. Zoals gezegd weten consumenten 
hun weg daarnaartoe zelf niet goed te vinden. De kleine 
groep consumenten die dat wel kan en doet, heeft daar 
vaak een goede reden voor, zo leert de praktijk: zij vormen 
een groep met een hoog risicoprofiel.  

Een variant op execution-only die dat anti-selectie 
risico minder met zich mee draagt is ‘bemiddel-only’. 
De consument sluit dan -na een goed advies hierover te 
hebben ontvangen- zelf de verzekering online af. Maar in 
de praktijk zien we nog heel weinig mogelijkheden om dit 
zo te doen, dus hier liggen zeker kansen.  

Herkansingsmodel
Uit enkele experimenten in de markt blijkt dat een 
zogeheten herkansingsmodel ook goed kan werken. 
Daarbij krijgt de consument vlak voor, of vlak na het 
passeren van de hypotheek alsnog de kans om een 
woonlastenverzekering te sluiten. Uiteraard werkt 
dit het beste als dit vanuit de ‘mijn-omgeving’ wordt 
ondersteund met een simpel en laagdrempelig digitaal 
proces. Een variant van het herkansingsmodel kan ook in 
de beheerfase als onderdeel van active servicing worden 
ingezet. Dit zien we in de praktijk overigens nog helemaal 
niet. 
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Taskforce Woonlastenrisico’s
Tot slot, misschien is dit wel het moment om in actie te 
komen. Het urgentiegevoel is in ieder geval veel hoger 
dan in de voorgaande jaren. 

En hoe mooi zou het zijn als we over 2 jaar zover zijn dat 
een veel grotere groep consumenten, voor wie dat echt 
zou helpen, goed verzekerd is tegen de economische en 
gezondheidsrisico’s rondom hun woning? 

Dat is toch in ieders belang? Als we dat willen, beste 
adviseurs, beste geldverstrekkers, beste verzekeraars, 
beste AFM en bovenal, beste consument: dan moeten 
we wel even aan de bak. Want vanzelf gaat het niet. Dit 
is een taai vraagstuk. 

Misschien wel zo taai dat een ‘ieder voor zich aanpak’ 
niet gaat werken. Misschien is een tijdelijke Taskforce 
Woonlastenriscio’s datgene wat dit marktsegment nodig 
heeft om de juiste richting te vinden? 

Wij zouden dat toejuichen en zijn graag bereid daarbij te 
helpen. 

Reacties stellen we op prijs!

Mirjam Fuchs via mfuchs@yellowtail.nl 
of Matthijs Mons via mmons@yellowtail.nl
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