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Webinar
Demografische trends 
bieden kansen. Michel van 
der Sluis van The Dutch 
Mortgage Consultants geeft 
wat tips.

Kennisoverdracht
De grootst bucket van de 
hypotheekmarkt is nog 
steeds het 10-jaars NHG-
tarief. Michel van den 
Akker, directeur Hypotrust.

ClubTalk
Seraja Klees, lid van 
het eerste uur en een 
van de leden van de 
klankbordgroep, ervaart dat 
de club echt iets betekent 
voor zijn klanten.

HBC pa-tool 

voor VIP-leden 

gratis!

Aantoonbaar permanent 
actueel vakbekwaam 
met de HBC pa-tool!

PERSOONLIJK 
ACCOUNT

TOETSVRAGEN VOOR ALLE 
10 DE WFT MODULES,  
WAAR U AUTOMATISCH 
EEN MELDING VAN KRIJGT

HOUDT UW GELEZEN NIEUWS VAN 
ALLE VAKBLADEN BIJ IN UW 

PERMANENT ACTUEEL STATUS

REGISTREER UW OPLEIDINGEN, 
WEBINARS EN EVENTS SPECIAAL GEMARKEERDE 

NIEUWSBERICHTEN DIE VAN 
BELANG ZIJN VOOR UW PER-

MANENT ACTUEEL STATUS

PER KWARTAAL ONTVANGT U 
EEN PERSOONLIJK RAPPORT

AUTOMATISCHE RAPPORTAGE PER 
KWARTAAL VOOR UW WERKGEVER
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VOLDOET AAN DE 
WETTELIJKE NORMEN

BENT U NOG GEEN LID, MELD U AAN (95,-)
HYPOTHEEKBUSINESSCLUB.NL/REGISTREREN

Korting op opleidingen 
en permanente educatie 

(SEH/EHP/FFP)

Toegang tot de grootste 
vakbeurs van Nederland 

HypoVak

Educatie via 
masterclasses en 
online seminars*

Netwerkborrels met 
clubgenoten

Aanbiedingen op boeken, 
tijdschriften en software

Kortingen op 
luxury-artikelen*

Privileges op beurzen 
en events

Toegang tot congressen 
en beurzen*
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De Hypotheek Business Club biedt nieuws 
uit alle voor u belangrijke nieuwsbronnen, 

zo heeft u alle nieuwsberichten op één 
site. Het nieuws dat u leest (uit alle bladen 
zoals AM, InFinance en VVP) wordt mee-
genomen in uw permanent actueel status. 
Kortom met de HBC pa-tool bent u altijd 

up-to-date vakbekwaam!
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DEMOGRAFISCHE 
TRENDS BIEDEN KANSEN

V
an der Sluis ging tijdens het webinar in op 
een aantal ontwikkelingen in de Europese en 
Nederlandse hypotheekmarkt. Hij begon met 
een ‘quickscan’ van een aantal cijfers. Daaruit 

blijkt onder meer dat de rente voor hypotheken in 2015 in 
alle EU-landen is gedaald. Maar in sommige landen was 
aan het eind van het jaar toch weer een (marginale) stijging 
te zien. “Blijf kijken naar andere landen”, adviseerde Van der 
Sluis, “want er zit vaak een voorspellende waarde in.”

Er volgde al snel een tweede tip: adviseer uw klant om 
buffers op te bouwen. DNB waarschuwde onlangs dat er 
gewenning aan de lage rente kan optreden. Consumenten 
én bedrijven kunnen gaan wennen aan de combinatie van 

Het is voor hypotheekadviseurs de moeite 
waard zich te verdiepen in demografische 

trends die kansen bieden. In een webinar voor 
Hypotheek Business Club gaf Michel van der 

Sluis van The Dutch Mortgage Consultants 
alvast een aantal tips.

hoge schulden met lage rentelasten. 
Van der Sluis: “Maar als de rente 
weer stijgt, kunnen ze dan in de toe-
komst hun lasten nog betalen?”

Ouderen en migranten
Dan de demografische trends, die 
vooral op de lange termijn een 
grote impact zullen hebben op de 

woningmarkt. De eerste is dat veel 
Europese landen te maken hebben 
met een daling van het aantal 20- tot 
35-jarigen. Ook in Nederland. Het 
is volgens Van der Sluis slim om er 
rekening mee te houden dat ouderen 
een grotere doelgroep worden. 
“U kunt alvast nagaan hoe u deze 
doelgroep aan zich gaat binden, in 
uw marketing bijvoorbeeld.” Het is 
ook een doelgroep die waarschijnlijk 
meer behoefte heeft aan persoonlijk 
advies dan aan ‘robotadvies’.
Hij wees er ook op dat de omkeer- of 
verzilverhypotheken belangrijker 
gaan worden. Bijvoorbeeld omdat 
ouderen langer zelfstandig zullen 
blijven wonen en de overwaarde 
van hun huis willen gebruiken om 
hun woning aan te passen of voor 
bijvoorbeeld zorgkosten. Dan de 
migranten. Als de komende jaren 
meer asielzoekers een vaste ver-
blijfsvergunning krijgen, geeft dat 

een extra druk op de beschikbare 
koopwoningen. Maar het biedt ook 
kansen. “Het is goed om u af te vra-
gen: kan ik iets met deze doelgroep, 
wil ik iets met deze doelgroep?” 
aldus Van der Sluis.

Buiten de boot
En wat te denken van expats? Die 

vallen op dit moment buiten de 
boot, na de invoering van de MCD. 
Mensen die hun inkomen in andere 
valuta krijgen, zoals dollars, kunnen 
nu over het algemeen geen nieuwe 
hypotheek krijgen. Maar er wordt 
druk gewerkt aan oplossingen. De 
klanten die nu ‘in de wacht’ staan, 
zullen dan een hypotheek willen. 
“Wees er klaar voor als ze komen”, 
tipte Van der Sluis.

Andere Europese regelgeving die 
kansen biedt, is volgens de consul-
tant PSD2. Deze directive verplicht 
banken om hun klantdata te delen 
met derde partijen, als de klant er 
toestemming voor geeft. Daar zullen 
nieuwe toetreders, zoals fintechs, 
gretig gebruik van maken. Maar het 
zal ook de bestaande concurrentie 
veranderen. “Denk erover na, ga 
u erin verdiepen”, was dan ook het 
advies van Van der Sluis. 

De omkeer- of 
verzilverhypotheken gaan 

steeds belangrijker worden 

Een eurootje 
meer of minder

Michel van den Akker
(Directeur Hypotrust)

De grootste bucket van de hypotheekmarkt is 
nog steeds het 10-jaars NHG-tarief: bijna de 

helft (45%) van alle nieuwe hypotheekaanvragen 
wordt in dit segment aangevraagd.

D

WEBINAR

e top 10 hypotheekaan-
bieders in deze bucket 
concurreert met elkaar op 
basis van prijs (rente) bin-

nen een bandbreedte van slechts negen 
basispunten! Voor de beeldvorming: bij 
een hypotheek van 200.000 euro, resul-
teert een honderdste procent (basispunt) 
meer of minder, voor de gemiddelde 
consument in 1 euro hogere of 1 euro 
lagere netto maandlast. De keuze van de 
consument wordt behalve op product-
voorwaarden en acceptatieproces, dus in 
bijna de helft van alle gevallen op basis 
van een eurootje meer of minder per 
maand gemaakt. Vier van deze top 10 
hypotheekaanbieders zijn regiepartijen. 

Het aantal hypotheekaanbieders op de 
Nederlandse hypotheekmarkt neemt 
de laatste drie jaar hand over hand toe. 
Alleen al in de afgelopen twaalf maanden 
kwamen er zes nieuwe partijen bij, 
waarvan er vijf via een regiepartij en een 
rechtstreeks. Onlangs werd er op een 
congres zelfs gewaarschuwd dat regie-
partijen mogelijk op termijn geen funding 
meer kunnen krijgen en zich dan gaan 
toeleggen op beheer. Adviseurs zouden 
hier onvoldoende rekening mee houden. 
Hiermee wordt door de spreker onder 
andere gedoeld op toekomstige tarieven 
bij renteherziening van de hypotheek.

Opportunisten 
Als langst bestaande regiepartij van 
Nederland spreken we als Hypotrust 
(1993) regelmatig met potentiële 
investeerders. Dit doen we samen met 

ons Blauwtrust-zusje DMPM (Dutch 
Mortgage Portfolio Management). Hierbij 
kijken we bij een eventuele markten-
tree niet alleen vanuit het perspectief 
van de investeerder, maar hechten we 
minstens net zo sterk aan het belang van 
consumenten en adviseurs. Immers, alle 
marktpartijen zijn gebaat bij stabiliteit en 
continuïteit in het aanbod van hypo-
theekaanbieders. Daarom verzorgen 
wij uitsluitend marktintroducties voor 
zorgvuldig geselecteerde partijen en ver-
binden we onze goede naam en reputa-
tie niet aan opportunisten die hier alleen 
maar snel geld willen maken. We maken 
vanaf het begin dan ook klip en klaar dat 
investeren in hypotheken met ons echt 
een langetermijnbelegging is. En dat is 
meer dan alleen mee willen doen in het 
basispuntenspel van vandaag. Dat gaat 
juist over een uitstekend product gedu-
rende de gehele looptijd van de hypo-
theek. Maximale bandbreedte in tarieven 
bij renteherziening zijn hiervan een 
essentieel onderdeel. Inclusief eventuele 
consequenties voor investeerders bij het 
eventueel niet nakomen hiervan. 
Zo kan de adviseur met een gerust hart 
een hypotheek aan zijn klant adviseren 
en hoeft hij zich gedurende de looptijd 
geen onnodig zorgen te maken over 
niet-marktconforme verlengingstarieven. 



CLUBTALK

Seraja Klees (42) is vanaf de start van de Hypo-
theek Business Club in 2015 lid én een van de 
leden van de klankbordgroep. In het dagelijks 
leven werkt hij als zelfstandig Erkend Hypothe-
cair Planner op zijn eigen kantoor, Financieel 
Strateeg in Culemborg. 

Wat is het mooiste aan je werk?
“Ik ben al twintig jaar actief in dit mooie vak, 
waarvan veertien jaar als zelfstandige met een 
eigen kantoor. Speerpunt en grote liefde is 
Hypothecaire Planning. Daarnaast bieden wij ook 
schade- en inkomensverzekeringen en financiële 
oplossingen voor de zzp'er. De persoonlijke bege-
leiding en het omarmen van nieuwe technolo-
gieën om klanten te bedienen, maken dat ik nog 
steeds aan tafel/webcam/telefoon zit met klanten 
die ik meer dan tien jaar geleden ook al mocht 
helpen.

Hoe zie je jezelf?
Voor de ruim 500 relaties zijn wij een financiële 
coach die hen bijstaat met raad en daad. Deze 
relaties brengen ook weer nieuwe relaties aan. Dit 
stimuleren wij met waardebonnen voor nieuwe 
klanten. Maar we gaan bij een hypotheek ook mee 
naar de notaris en sluiten het traject af met een 
mooi cadeau. Zo maken we van het hypotheekad-
vies een echte beleving.”

Hoe zie je de toekomst van je vak?
“Behoefte aan advies en begeleiding zal altijd 
blijven bestaan. De klant kunnen helpen, geeft 
mij een goed gevoel. De magie van dat gevoel 

behouden is in deze drukke en woelige tijden een 
uitdaging, maar zeker mogelijk!”

Waarom ben je lid van de HBC Klankbordgroep?
“Het is mooi om onderdeel van de klankbordgroep 
te zijn omdat ik geloof dat de Hypotheek Business 
Club kan bijdragen aan het gevoel dat ik krijg bij 
het daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor een 
klant. De Club voorziet de adviseur van handige 
tools, events en contacten, waarmee hij zijn werk 
met nog meer plezier kan doen. Drie tot vier keer 
per jaar komt de ‘denktank’ bij elkaar om deze 
faciliteiten vorm en inhoud te geven. De achter-
grond van de vijftien leden van de klankbord-
groep is heel divers. Grote en kleine kantoren met 
verschillende specialismes. Door die diversiteit rij 
ik na elke bijeenkomst weer geïnspireerd en met 
nieuwe kennis naar Culemborg. Voor mij als een-
pitter is dat belangrijk, daarvoor investeer ik graag 
wat van mijn tijd. Meer 
ondersteuning voor de 
adviespraktijk om 
het werk efficiënter 
te kunnen doen, 
dat wil ik als lid 
van de klank-
bordgroep graag 
bereiken.” 

KLANKBORDGROEP

‘De Club is voor leden 
zowel zakelijk als 
persoonlijk een trefpunt 
en een uitstekende 
plek om te netwerken’

‘JOIN THE CLUB’ 
EN MELD JE GRATIS AAN!
www.hypotheekbusinessclub.nl/
registreren

nieuws, netwerken en educatie

HBC is een uniek platform waar 
hypotheek-professionals elkaar 
treffen en ervaringen en ideeën 
uitwisselen. Kennisoverdracht, 
nieuws, educatie en netwerken zijn 
enkele eigenschappen van de Club. 

 

EXTRA VOORDELEN  

VIP-LEDEN:
95 euro exclusief btw 

• Module Permanent Actueel  
conform AFM-norm

• Markttrends en HBC-Café
• Educatie via masterclasses*
• Educatie via online seminars
• Korting op opleidingen en permanente  

educatie (SEH/EHP/FFP)
• Toegang tot de grootste vakbeurs  

van Nederland
• Toegang tot congressen en beurzen*
• Privileges op beurzen en events
• Aanbiedingen op boeken, tijdschriften  

en software ✔
• Kortingen op luxury-artikelen ✔
• Golftoernooi, korting op deelname
• Clubreis tegen kostprijs
* tegen een zeer gereduceerd 
tarief of ook gratis

Seraja Klees
directeur Financieel Strateeg 

in Culemborg

HBC
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Zondag 11 september 2016 sprongen 36 collega’s van FlexFront, FirstBrick en Nationale Waarborg

samen met een team van MUNT Hypotheken en Van Bruggen Adviesgroep in het Amsterdamse grachtenwater

voor de 2016 meter tijdens de Amsterdam City Swim.

Van onmacht naar daadkracht samen met honderden sponsoren. De afsluiting van de sponsoractie

Swim for Tim heeft een recordbedrag van € 108.597,- opgeleverd t.b.v. wetenschappelijk onderzoek

naar de oorzaak en de oplossing voor ALS.

                 PEOPLE
Brengt ambities samen

o n t w e r p b u r e a u 

D e  B ra n d i n g

              KOK Amstelveen | Efa bedrijfsdiensten | Martin Sikkens | Stadhouders Financiële Planning | Schalekamp | Gopal | Sheila en Susan van der Burg-Boeren | De Hypotheker Alkmaar | Van Rhee
financieel advies | Jeanette van den Broek | Buma Algera Notariaat | Holland Training | Peut Moordrecht | VBA Zwolle | Eigen Huis Hypotheekservice | Familie Handels | Markus Totaal Advies | M.M.J. Peters | 

BeBeyond Yoga & Restaurant Janze | Marjolein van Buuren | Van dijk van der Til VOF | Wybenga advocaten | Meijlemans Assurantien BV | Ben Veerman assurantien | Ron Oppelaar | Telfort glasvezel |
Mimouna Bouyachfar | Nivo groep | Erik-Jan Wezenaar | Flumen Finance en Information | Bram en Nelleke Caton | Vijverhofmakelaars | Hans en Linda Groeneweg | Ger Leenen Financiele Diensten | 

Carla Pepplinkhuizen | Financial Connected | GreenLeaf consulting | Sheila van Rheenen | Leendertse | Sheila Boeren | Mw J van Beek | Instijl | Wilma van der Sterre-Aarts | Saskia Velthuis | Patricia Boer | 
Collega’s Operations Quion | Gert van Buuren | Edwin Dijkhuizen | Matthijs Mons | Monique Teuling | Marije Rothuizen | Roy en Ina Kasto | K. van der Linden | Kees | Esther Has | Marjan Brinkhuis | 

Eric-Jan Wezenaar | Anique Detollenaere | Wendy Phielix | Peter Besuijen | Roeli Eling | Vincent Tang | Laurens Meerhoff | Jan Willem Mekenkamp | Marianne Edeling | Karin Vleerbos | Jannie & Willem 
Roseboom  | Desiree Kooloos | Christel de Vos | Joyce Spaan | Truus van Dijke | Jozien en Ab Vogt | Jeanette Gels | Agnes | Josette Martina | Tanja van den Heuvel | Leon en Marit van Eijk | Denis Donkers | 
Joris Peters | Oscar Noorlag | Msrk | Nico Hofmans | Daphne, Fabienne en Nick | Anita Hofman | Richard van Kessel | A. Giltay-Buteijn | Marion van Putten | J. Corel | Yvonne en Harrie | Henny van Horssen | 

Marc ter Avest | Noëlle Beyne | Tim van de Berg | Ellen van Rijswijk | Familie Kers | J.A. Budding | Corien de Kroon | Rob Hordijk | Greet Gdouda | Els van Dijk | Petra van den Brink | Martine van Buuren |
Inge Schuller | Remco van Setten | Gijs Wintzen | S. Kamp v/d Remi | Agnes van Rossem | Romy de Rijk | Inge de Bloed | Piet Oudhof | Annemarie Leeuwenburgh | Hidde Caton | Bouke Caton | Jacqueline Ophorst | 

Marlies Zweers | Walter der Zwart | Mark Oosterbaan | Joyce Heijne | Florent de Keizer | Dennis en Paula Schouten | Ria Koops | Mariette Kreukniet | Ard Heijboer | Carola Hochstenbach | Astrid Bruijnis |
Marc Gilijamse | Melinda Braaksma ten Have | Mathijs en Babette | Foz | Vincent Karel | Annemieke van Rosmalen | Herman van Hassel | N. van der Gugten | Jose Kloosterman | Niels | Familie De Nijs | Onno Volcke | 

A. Blange | Brenda Wesselius | Carla Post | Daan van der Til | C.A. Gaikhorst-van Hassel | Kristel Didden | Fotini Naoum | Mirjam de Boer | Erik Mulder | Monique Lakeman | Corine Karstanje | Henk Gaikhorst |
Patricia Vinke | Bianca Wesseling | Jet Wesseling Ooms | Suzanne Hurkmans | Cor Brinkhuis Maassen | Jorne Jongsma | Renee Detollenaere | J. Leentvaar | Anja Keuris | Nancy de Groot | Richard Weber |

Boukje Smous | Melissa en Sjon | Claudia | Esther van Gestel | Monique Otte | Lisanne van de Watering | Dennis, Gabrielle, Kaylee en Dionne | Teun Spies | Barbie Sjamaar | Hilone Dinnessen | Esther Schinkel |
Irma & Nico | Klaas en Coleta van Huizen | Ewoud Kolleman | Cindy | Eke van Lunteren | Coen Prinsenberg | Renske Heemskerk | Ronald Corel | Peter Nibbelke | Finie Kuiper | Hiske Dijkmann | Ellen Stelling | 

Michel Schriek | Coraline Notenboom | Lennart Snoeijer  | Michiel Bronsgeest | Nathalie Niestadt | Marieke de Graaf | Mario Adam | M. van Ettinger | Familie van Kleeff | Am Ronk | Leo Bentvelzen | Rogier Ploeger | 
Suzanne Alkemade | Cora Grandia | Yolanda Klomp | Sander Koese | Edith Kreuger | Paul Schalekamp | Martijn en Kristen | Peter Jansen | Angela van t Slot | Jeanette Voogt | Erna Tonnen | Karin Evers |

Natascha Niewold-van vliet | Antoinette van Eijndt | Sarina Dekker | Sacha Janatti | Gerard de Rotte | Sjors van Elst | Linda Stallinga | Nardi Klein Ikkink | J. Eijsbouts | M. Andringa | Marielle Stolk | Merijn Gellman | 
Mirella Mellegers | Miranda Twigt-Heijnsbroek | Esmeralda | Jeanette en Wim | Rob Goedhart | Anneke Brinkhuis | Jeff Latumahina | J. De Wit | Annie Tang | Monique Hoedemaker-van Kesteren |

Jose Boet van Dien | Nicolette Degenkamp | Dietha de Bruin | Arthur Luijpen | Jenny Rodenburgh | Angela Tiemessen | Sabina der Kevorkian | Gerrie van Barschot-Giezenaar | Sandra Kok | Paula List |
Klaas en Margreet Poel | Rita Kemp | Margot Homan | Aaltje Saarloos | Liesbeth | Simone  | Diana Perquin | Wendy Kamphof-van Dijke | Chantal de Jong | Linda Visser | Debbie Striegel | Annieke | Patricia de Kok | 

Hans en Jose Oostrum | Monique | Carolien Meijer | Belinda | Liesbeth Borsboom | Els en Wim Bekker | M. de Kok | Arno | Sonja Pels | Elif Kara | Rita Troost | Rosita Muller | Ineke | Jolanda en Robert |
Ronald en Jolanda | Karin van Laar | Gerrit van Dijke | Rien van Dijke | Fabian, Marina, Jamie en Senna | Annemieke Kirch | Rinske Bloemendal | Yvonne Karreman | Remko van de Watering | Loes de Kort | 

David Ruijtenberg | Dunja Sanders | Monique Laan | Francien Verdenius | Ragnar Jongen | Amreeta Baidjoe | Mike Martens | Wilma Korteweg-van der Wacht | Petra Wolters | Marike Andringa | Ine Adolfsen | Elai-
ne Cretier | Gerda Weitkamp | Diana Vollmuller | Peter Frank | Maarten en Monica van Ettinger | Renate Wolthuis | Saskia de Wit-Kruijd | Diny | Sebas de Waard | Woonatelier Oud-Beijerland |

Margaretha Broersma | Tineke | Lies & Willy | Pierre van Doorene | Miranda Dieker | Marcel & Sandra | P van Tuinen & B van Tuinen-Regterscho | Sonja de Groot | Karen de Graaff | Menry Karamat Ali |
Manon Brouwer van Toorn | Robin Streppel | Annet Leijten | Kitty | Corel | Alice Lodder | Trieke Hummel | Susan Lekx | Andreas Nederveen | Willem Klumper | Danielle van Dijke | Linda van Veen | Priscalla Bosch | 

Caroline Herrewijnen | P. van Eijk | Peter Naaijen | Josina Pos | S. Derlagen | Danielle  de Hoog | Linda Joosten | Marjo van Wersch | Vincent Laurense | Jasper, Natasja en Kenzo | Maarten van Dijk |
Diana Vermeer | Karina Czeczukiewicz | Monica Groenveld | Annemarie Pot | Linda Bette | Wendy |  Jansen | Miranda Koeman | Angelique Snijders | Karin Lameijer | W. Zwaans | Peter Jans  | Tieske Roggeveen | 

Simone Luijckx | Frank Demmendaal | Linda Kolenberg | Maurice van den Bergh | M. La Pierre | Marion Quartel | Mariska Jager | M. van Loon-Cavaliere | Ella | Chantal Hartensveld | 

en

Méér dan 400 sponsors hebben aan dit resultaat bijgedragen.

Bedankt daarvoor!


