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Dat de hypotheekmarkt in Nederland de afgelopen twintig jaar praktisch heeft stilgestaan 
is geen nieuws. De crisis, het provisieverbod, nieuwe wet- en regelgeving omtrent 

hypotheekrenteaftrek; allemaal zaken die op z’n zachtst gezegd niet hebben bijgedragen aan 
de aantrekkelijkheid van de hypotheekmarkt. 

Digitale 
hypotheekmarkt 

kijkt over de grens
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ANALYSE

H
et gebrek aan innovatie 
in de hypotheekmarkt 
heeft tot gevolg gehad 
dat huizenzoekers bij 

het afsluiten van een hypotheek in 
een wereld terechtkomen die volledig 
gedateerd is. Waar klanten tegen-
woordig binnen drie klikken een 
auto- of zorgverzekering afsluiten, is in 
hypothekenland de oude papierwinkel 
nog steeds de norm. Initiatieven als 
het MCD (Mortgage Credit Directive), 
waarbij wordt afgedwongen dat een 
hypotheekaanbieder geen offertes meer 
mag uitbrengen onder duizend-en-een 
voorbehouden, hebben uiteraard het 
beste voor ogen. Maar iets afdwingen 
waar Nederland nog niet klaar voor 
is, zal op de korte termijn niet het 
gewenste effect hebben. Het gevolg zal 
niet zijn dat hypotheekaanbieders aan 
het begin van het proces een offerte 
zonder voorbehoud kunnen aanbie-
den, maar dat de consument pas vlak 
voor het passeren een offerte  zonder 
voorbehoud ontvangt. Daarmee 
is het beetje zekerheid dat klanten 
momenteel vroegtijdig in het proces 
krijgen, naar het einde van het proces 
verschoven. Willen we echt vroegtijdig 
zekerheid kunnen afdwingen, en een 
offerte zonder voorbehoud voorin het 
proces kunnen afgeven, dan is ‘bron-
data’ het sleutelwoord. Maar waarom 
is Nederland hier nog niet klaar voor? 
En misschien wel een belangrijkere 
vraag: Wat moet er gebeuren om de 
Nederlandse hypotheekmarkt hier wel 
klaar voor te stomen? Laten we een 
kijkje over de grens nemen om te zien 
wat we kunnen leren van de voorlopers 
in de wereld.

Zuid-Afrika
Zuid-Afrika loopt behoorlijk voorop 
ten opzichte van Nederland als het 
gaat om het vastleggen en ontsluiten 
van externe bronnen. In 2000 is in 
het land ‘Astute’ in het leven geroepen 
om polisgegevens voor verzekerings-
adviseurs inzichtelijk te maken. Vóór 
het Astute-tijdperk was het de norm 
dat consumenten bij het afsluiten van 
nieuwe verzekeringen, zelf informatie 
over hun lopende verzekeringen moes-
ten meenemen. Hoewel dit een nobel 
streven was, bleek dit in de praktijk 

toch vaak niet te gebeuren. Consu-
menten hadden over het algemeen hun 
administratie simpelweg niet op orde, 
waardoor adviseurs in het duister tast-
ten als het ging om lopende dekkingen. 
In die tijd hebben de drie grootste 
verzekeraars de handen ineengeslagen 
en Astute opgericht. Astute’s missie 
is het mogelijk maken van het delen 
van (digitale) data tussen verzekeraars 
en adviseurs. Hoe is Astute ingericht? 
Consumenten geven schriftelijk 
toestemming aan de adviseur om 
de polisgegevens middels Astute op 
te halen. De verzekeraars zetten via 
Astute het verzoek voor de betreffende 
klant uit richting alle aangesloten 
verzekeraars. Deze hebben dan een 
beperkte periode de tijd om als reactie 
hierop de lopende verzekeringsinfor-
matie te ontsluiten (als document of als 
dataset). De ontvangen polisinformatie 
kan de adviseur vervolgens meenemen 
in zijn advies. De praktische toepassing 
van Astute is momenteel voornamelijk 
gericht op het ontsluiten van verzeke-
ringsinformatie van verzekeraars naar 
adviseurs. De potentie rijkt mijlen 
verder. Astute speelt hier zelf al op in 
door de service uit te breiden met een 
identiteitscheck.

Estland
Estland is een early adaptor als het gaat 
om een digitale overheidsadminis-
tratie. In 1991 werd Estland onafhan-
kelijk van de Sovjet-Unie. Het landje 
moest zichzelf opnieuw uitvinden, 
ook administratief. Het probleem 
was dat er niet genoeg mensen waren 
om alle overheidsadministratie op 
zich te nemen. Dus keken de nieuwe 
jonge leiders van het land verder en 
zochten manieren om het systeem te 
automatiseren. Toen is de basis gelegd 
voor een digitaal land. Een jaar na de 
onafhankelijkheid zorgde de regering 
ervoor dat er op alle scholen compu-
ters stonden. Dit bleek een zeer goede 
langetermijn-investering. Estland plukt 
daar nu nog de vruchten van. Zij zijn 
dan ook niet voor niets de voorloper 
op het gebied van digitalisering. Sinds 
2000 (!) is het voor de inwoners moge-
lijk om digitaal belastingaangifte te 
doen en in 2002 werd de Elektronische 
ID-kaart geïntroduceerd, die onder 

andere dient als persoonsbewijs, verzekeringspas 
en OV-kaart. Inmiddels biedt de digitale ID-kaart 
de bevolking toegang tot ruim 4.000 diensten. Ook 
kan er sinds 2005 met de kaart gestemd worden. Dit 
begon met een pilot van bijna 10.000 inwoners die 
hier gebruik van konden maken. Tijdens de pilot 
was er veel kritiek op deze manier van stemmen. De 
software was niet openbaar of auditable, gemaakt 
zodat andere partijen niet konden controleren of het 
stemmen wel volledig veilig en onafhankelijk ging. 
Deze obstakels zijn nu overwonnen. In 2015 stemde 
ruim 30% van de inwoners via het internet voor de 
Estse parlementsverkiezingen. De meest recente ont-
wikkeling binnen het digitale burgerschap in Estland 
is dat naast de inwoners van Estland, ook buitenlan-
ders een elektronisch burgerschap kunnen krijgen. 
Dit is aantrekkelijk voor buitenlandse ondernemers 
die zaken willen doen op de Estse markt. Zij kunnen 
onder andere met dit E-residency-schap een bankre-
kening openen zonder dat zij in Estland zijn geweest. 
Sinds de onafhankelijkheid van Estland is er gebouwd 
aan de digitale overheidsadministratie. Door de 
centralisatie van deze data is het mogelijk om deze in 
te zetten voor verschillende diensten, ook voor andere 
sectoren. Hiermee loopt Estland ook voor als het gaat 
om de discussie rondom privacy. 

Lessons learned 
Zowel Astute als de digitale overheidsadminis-
tratie van Estland toont ons een principe dat een 
enorme impuls kan geven aan de Nederlandse 
hypotheekmarkt. Dit zit hem in het openlijk delen 
van klantinformatie (uiteraard met goedkeuring van 
de eigenaar/de klant) tussen financiële instellingen. 
Laten we de handen ineen slaan om te zorgen dat de 
klant ook in Nederland aan het stuur komt te staan 
en zelf kan bepalen wie van zijn data gebruik mag 
maken. Dit zal naast een efficiënter proces ook een 
excellente customer experience tot gevolg kunnen 
hebben. Wij zien echter twee punten waar rekening 
mee gehouden moet worden bij het opzetten van 
dit initiatief. Enerzijds de manier van authentiseren. 
Een papieren vastlegging van toestemming is in een 
digitaal tijdperk niet alleen onpraktisch, maar vooral 
ook niet veilig. De oncontroleerbaarheid van deze 
methode zal grote vraagtekens met zich meebrengen. 
Een single-sign on initiative als iDIN kan hierin een 
uitkomst bieden. Het tweede punt betreft de manier 
van data-ontsluiting. Binnen Astute kan iedere 
verzekeraar zelf bepalen op welke manier en in welk 
format hij de data ontsluit. Dit zorgt voor een enorme 
complexiteit in het daadwerkelijk automatiseren 
op basis van deze data. Een standaard format, zoals 
HDN dat bijvoorbeeld in hypothekenland is, dient 
hier als uitgangspunt neergezet te worden om een 
toekomstbestendige situatie te creëren. In Estland is 
dit goed opgepakt doordat zij ervoor gezorgd hebben 

Om echt stappen te 
kunnen zetten is een 
ondernemende over-
heid, een gemeen-
schappelijke visie en 
nieuwe regelgeving 
cruciaal. Daarnaast 
kunnen we ontzet-
tend veel leren van 
ervaringen van de 
first-movers.

28 InFinance.nl  



dat andere diensten aansluiten op 
de standaard van de overheid. 
De Nederlandse hypotheekmarkt 
begint nu in beweging te komen. 
Laten we vooral niet in dezelfde 
valkuilen stappen als onze voorlo-
pers, zodat we snel meters kunnen 
maken bij het realiseren van een 
toekomstbestendig hypotheekpro-

ces. Als we dit goed oppakken, zal 
dit effect kunnen hebben in meer-
dere aspecten van het hypotheken-
landschap.

Advies 
Door te werken met echte, geva-
lideerde data, kan er eerder in de 
oriëntatie- en adviesfase echt zeker-
heid geboden worden. Daarnaast 
zal het met één druk op de knop 
ontsluiten van een complete set aan 
klantdata ervoor zorgen dat er een 
flinke efficiency-slag gemaakt kan 

worden. Ellenlange vragenlijsten 
om de huidige situatie van de klant 
in kaart te brengen zullen daarmee 
verleden tijd zijn.

Acceptatie
Naast extra efficiëntie in het accep-
tatieproces, brengt het vroegtijdig 
aggregeren van brondata nog 

andere voordelen met zich mee. Er 
zal aan het begin van het acceptatie-
proces al zo veel klantdata beschik-
baar zijn via externe bronnen, dat 
het daarmee mogelijk al voldoende is 
om met een automatische intelligente 
data-controle de hypotheekaanvraag 
te beoordelen en bij een positieve sco-
ring direct een offerte zonder voorbe-
houden uit te kunnen brengen. Een 
ander punt dat naar een hoger niveau 
getild kan worden, is het beheer van 
hypotheekportefeuilles. Enerzijds 
kan de hypotheekverstrekker de klant 

vroegtijdig alert maken op dreigende betalingsach-
terstanden. Hierdoor kunnen voor zowel klanten 
als hypotheekverstrekkers maatregelen genomen 
worden die achterstanden kunnen doen voorko-
men. Als gevolg hiervan zal de beheersbaarheid van 
het risico op de gehele portefeuille toenemen, wat 
weer positieve gevolgen kan hebben voor zowel de 
consument als de aanbieder. Er zal namelijk minder 
risico-opslag nodig zijn, wat doorgerekend kan wor-
den als een rentevoordeel richting de consument.

Het eerste schaap 
Uit onderzoek van Rabobank, ING Nederland, Hol-
land FinTech en adviesbureau Roland Berger blijkt 
dat verouderde regelgeving, onvoldoende kennis bij 
toezichthouders en gebrekkige samenwerking tussen 
start-ups, gevestigde partijen en de overheid innova-
ties in Nederland in de weg staan. Om echt stappen 
te kunnen zetten is een ondernemende overheid, 
een gemeenschappelijke visie en nieuwe regelgeving 
cruciaal. Daarnaast kunnen we ontzettend veel leren 
van ervaringen van de first-movers. Dat er partijen 
zijn die in 2016 de eerste stappen gaan zetten over 
optimaal gebruik maken van data-aggregatie, dat 
is zeker. Maar hoe hebben zij dit beleidsmatig 
afgedicht en hoe hebben zij geborgd dat er in het 
gehele hypotheekproces met dezelfde onbewerkte 
gevalideerde brondata wordt gewerkt? Na de eerste 
praktijkervaringen zullen andere partijen snel vol-
gen waarna het al snel een standaard zal worden. En 
in 2020 weten we al niet meer beter. 

Laten we vooral niet in 
dezelfde valkuilen stappen 
als onze voorlopers 
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