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1. INTRODUCTIE
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31% van de samenwonende huizenbezitters maakt zich zorgen over de financiële
consequenties van relatiebeëindiging

Respondenten tussen 18 en 34 jaar - 35% maakt goede afspraken.
Respondenten tussen 35 en 54 jaar - 21% maakt goede afspraken.
Respondenten van 65 jaar en ouder - 19% maakt goede afspraken.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 11% van de mensen met een hypotheek
heeft stilgestaan bij de mogelijke effecten van relatiebeëindiging tijdens het aangaan
van de hypotheek. 

2. MARKTONDERZOEK

Woning 

Respondenten

Adviesgesprek

Corona 7% geeft aan dat de coronacrisis bestaande relatieproblemen heeft vergroot.
14% geeft aan dat de coronacrisis behoorlijke impact heeft op zijn of haar relatie.
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• Weinig aanbod woningen
• Eigen vermogen noodzakelijk om te kunnen kopen
• (On)mogelijkheden van huurwoningen

• Discussie over waarde woning t.o.v. verkoopwaarde

• Niet meer mogelijk is om de hypotheeklast te kunnen betalen of men geeft aan 
überhaupt niet te weten of zij daartoe in staat zijn

• Partneralimentatie

3. EFFECT VAN RELATIEBEËINDIGING OP DE   
HYPOTHEEK

Blijven wijzen op 
gevolgen

Geldverstrekker

Hypotheeklasten
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Partneralimentatie

• Duur

• Uitzonderingen

4. FINANCIELE RISICO’S
1
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BESLISBOOM DUUR PARTNERALIMENTATIE

Ja

Ja Nee NeeJa

Bereikt de alimentatiegerechtigde 
binnen 10 jaar AOW gerechtigde 

leeftijd? 
Duur huwelijk langer dan 

15 jaren?
Duur huwelijk langer dan 

10 jaren?

Kind onder 12 jaar?
Alimentatiegerechtigde 

geboren op of voor 
1-1-1970?

Kind jonger dan 12 
jaar? Kind onder 12 jaar?

NeeNee NeeNeeJa Ja Ja Ja

Alimentatie 
plicht eindigt 

op AOW leeftijd 
van 

gerechtigde 
doch niet voor 
jongste kind 12 

jaar is.

Alimentatie 
plicht 

eindigt bij 
AOW leeftijd 

van de 
gerechtigd.

Kind 
onder 12 

jaar?

Kind 
onder 12 

jaar?

Alimentatie 
duur helft 
huwelijkse 

periode. 
Max 5 jaar.

Alimentatie
duur helft 

huwelijk doch 
niet eerder 
dan jongste 

kind 12 jaar is. 
Langste 

termijn geldt.

Alimentatie
duur 5 jaar, 

doch niet 
eerder dan 

jongste kind 
12 jaar is.

Alimentatie 
duur 5 jaar

Ja JaNee Nee

Alimentatie plicht 
eindigt na 10 jaar doch 
niet voor jongste kind 

12 jaar is . 
Langste termijn geldt. 

Alimentatie 
plicht eindigt 

na 10 jaar. 

Alimentatie 
plicht eindigt 

na 5 jaar.

Alimentatieplicht 
eindigt na 5 jaar doch 
niet voor jongste kind 

12 jaar is. 
Langste termijn geldt

Nee
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Verdeling van pensioen bij scheiden

• Wat gaat er veranderen?

• Wat zijn de gevolgen voor onze klanten

4. FINANCIELE RISICO’S
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5. ONTZORGEN VAN UW KLANTEN

• Echtscheidingspropositie en MUNT Hypotheken

• Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

• Wie doet wat? 

• OHA Formulier

• NIBUD Begrotingsformulier

• Begeleiden van uw klanten gedurende het hele proces

“Scheiden is vaak problematisch in de 
huidige woningmarkt”

https://www.munthypotheken.nl/site/assets/files/3638/formulier_oha_2021.pdf
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Let op:
Stuur de volgende stukken 
naar teammunt@stater.nl. 
Binnen 5 werkdagen 
ontvangt u een reactie.
• Uitslag positieve  

beheertoets
• Begrotingsformulier 

Hypotheekadvies
• Definitieve resultaat van 

het persoonlijk 
budgetadvies

• Documenten met 
onderbouwing van uw 
klant.

• Uw klant specifieke 
motivatie

BESLISBOOM OP BASIS VAN 
BEGROTINGSFORMULIER NIBUD 

Aanvraag voldoet aan de 
normen TRHK

NeeJa

Is de uitslag 
positief?

Heeft u een 
positieve 

Beheertoets
?

Ja

Ja

Nee

Nee

Stel uw Klant 
specifieke motivatie 
op obv de financiële 

én persoonlijke 
situatie van uw 

klant.

Is de uitslag 
negatief? 
Dan is de 

gevraagde 
hypotheek 

niet 
mogelijk.

Print deze uitslag. 
Vul dan met uw klant het 

“Begrotings-formulier 
Hypotheekadvies” in. 

Neem de gegevens van 
het begrotingsformulier 
over en maak deze klant 

specifiek.

Let op: 
1. Het gaat om netto maandbedragen.
2. Bij nihil is motivatie noodzakelijk.
3. Vul altijd het minimum bedrag in wat voor 
zo’n huishouden geldt, lager is niet mogelijk.
4. Zijn de uitgaven lager dan het standaard 
bedrag in een bepaalde categorie, dan met 
uw klant dit aantonen met facturen, 
afschriften e.d.

Let op: 
1. Uitgangspunt is 
tekort op de 
acceptatietoets.
2. Neem factoren 
mee die u motivatie 
rechtvaardigen.
3. Onderbouw het 
met bewijsstukken.

Een normale aanvraag is mogelijk

Print het 
“Begrotingsformulier 
Hypotheekadvies” en 

de persoonlijke 
uitslag in pdf.

mailto:teammunt@stater.nl
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6. CONCLUSIES EN VERWACHTINGEN

• Zorgplicht

• Termijn zullen oplopen - leencapaciteit

• Lobby geldverstrekkers

• Pensioeninkomen
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