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Hypotheekadviseur speelt straks
alleen rolbij complexe aanvraag

Nelleke Trappenburg
Amsterdam

Hypotheekadviesgaatdekomendejaren
drastischveranderen.Steedsmeerzaken
worden online afgehandeld. De rol van
deadviseurs verandertdaardoor, die zul-
lenzichmeerenmeergaanbeperken tot
complexere vraagstukken, blijkt uit een
rondgang langshypotheekadviseurs.

‘Uiteindelijk zullenwij alleen nog het
specifiekemaatwerkdoen,zoalshypothe-
kenvoorexpats,ondernemersenbijecht-
scheidingen. Standaardsituaties zullen
steedsmeer digitaliseren’, zegtMichiel
Meijer, algemeendirecteurbij VanBrug-
genAdviesgroep.

Ook bij De Hypotheekshop denken
ze dat het hypotheekadvies aan de voor-
avond van een revolutie staat. ‘De afgelo-
pen twintig jaar is er niets veranderd in
hypothekenland, de komendedrie jaren
gaaterheel veel veranderen’, zegtMartin
Hagedoorn vanDeHypotheekshop. Dat
komt doordat er technisch steedsmeer
mogelijk is.

Zokunnendocumentengemakkelijker
verzameldworden.Pensioenoverzichten
zijnaldigitaalbeschikbaar.Eigendomsak-

tes, trouwaktesenoverzichtenoverstudie-
schuldenwordenookonlineopvraagbaar,
volgensHagedoorn. ‘En door de nieuwe
Europesebetaalrichtlijnkunnenwestraks
hetbetaalgedragvandeklantzien,alsdie
daar toestemmingvoorgeeft.Dankun je
van een hoop documenten afscheid ne-
men, zoals werkgeversverklaringen en
loonstroken.’

Hetdigitaliserenvandedocumenten-
stroomisnogmaareeneerstestap.Ook
hetadvieszelfkan in toenemendemate
online.Vragenoverhoeveel jekuntlenen
enwat demaandelijkse lasten zijn per
hypotheektype worden al steedsmeer
online beantwoord, stelt Huib deMul-
der,directeurWonenbijRabobank. ‘Dat
zienweopschuiven.Watonlinekan,ge-
beurt online.’
De volgende stap is het beantwoor-

den van vragen over de betaalbaarheid
vaneenhypotheekindetoekomst.Enof
er bijvoorbeeld nog een overlijdensrisi-
coverzekeringafgeslotenmoetworden.
Ookhierwordtalgestudeerdoponline-
mogelijkheden.

Sector voorziet dat komende jaren afhandeling van steedsmeer zaken online gebeurt
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Bij Rabobank zijn ze bijvoorbeeld
aanhetonderzoekenhoezegebrui-
kersmet behulp van kunstmatige
intelligentie eenadvieskunnenge-
ven. ‘Maar dat is nog in de experi-
menteerfase, dat gaatnogwel even
duren’, zegt De Mulder. Hij durft
niet te zeggenhoe lang. ‘Geheel ge-
automatiseerd advies is complex.’

De hypotheekadviseurs denken
overigensnietdat alle klanten voor
een onlinevariant zullen kiezen als
die er is. ‘Veel mensen hebben er
toch behoefte aan om iemand te
spreken. Dat geldt voor ouderen,
maar ook voor starters.Hoewel die
vaakhandiger zijnmet computers,
is het voor hen nog wel een flinke
stap om zich in één keer voor twee
ofdrie tonindeschuldentesteken.
Danwillenzevaaktochnogevenie-
mand zien’, aldusHagedoorn van
DeHypotheekshop.

De Hypotheekshop verwacht
daaromdat er een flinke tussenca-
tegoriekomt. ‘Eendeel zalalleson-
line doen, een deel wil bij alles een
adviseur,maareengrotegroepziter
tussenin, een hybride vorm’, aldus
Hagedoorn. Concurrent DeHypo-
theker denkt ook dat deze hybride
vormgaattoenemenbijeenvoudige-
reaanvragen,zoalsdievanstarters.

“
‘Volledig
geautomatiseerd
advies is complex’
Huib de Mulder
directeur wonen bij Rabobank

‘Zuiveronlinewerktvolgensonsniet
bij zulke grote bedragen,maar het
proceskanwelvergemakkelijktwor-
den’, zegtTwanCats, commercieel
directeur vanDeHypotheker.

Rabo-directeur De Mulder ver-
wacht ook dat er wel een adviestra-
jectmet adviseurs blijft, ‘maar dat
wordt korter, afhankelijk van de
wens van de klant’. Of het dan ook
goedkoper wordt, wil hij nog niet
zeggen. Daarnaast blijven de inge-
wikkeldehypotheekvragen,zoalsbij
echtscheidingen,expatsenbijvoor-
beeld ookwoonboten, het domein
vandeadviseurs. ‘Die zijn eigenlijk
niet te digitaliseren’, aldusMeijer
vanVanBruggenAdviesgroep.
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