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Betreft beheemormen NHG

Geachte heer Koets,

Met deze brief reageren wij op uw (open) brief van 24 maart 2014 over de beheemormen van de Stichting
Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). In deze brief uit u uw zorgen over deze nieuwe beheernormen.

Voordat wij uw vragen beantwoorden willen wij graag eerst de betrokkenheid van de Autoriteit Financiële
Markten (AFM) bij deze beheernormen schetsen. Het afgelopen jaar heeft de AFM meerdere malen over het
onderwerp betalingsproblematiek bij hypotheken gecommuniceerd. De AFM heeft kredietaanbieders opgeroepen
het belang van kianten meer voorop te stellen bij betalingsproblemen. Eén van de aspecten daarbij is het
voorkomen van gedwongen verkopen. Daarbij zou beoordeeld moeten worden of een houdbare financiële situatie
gecreeerd kan worden. De AFM heefi aangegeven, dat een maatwerkbeoordeling daarbij op zijn plaats is. Een
toets op basis van de werkelijke woonlasten en het huidige inkomen een redelijk uitgangspunt kan zijn.

De AFM heeft het afgelopen jaar een aantal keren met het WEW gesproken over toetsingen bij relatiebreuk. De
nadelige effecten van toetsen tegen de bestaande kredietnormen zijn daarbij aan de orde geweest. Het WEW zag in
de praktijk dat veel consumenten de woning zouden moeten verkopen, terwiji er voldoende mogelijkheden zijn om
de woning voor één van beide consumenten verantwoord te behouden. Het WEW heeft vervolgens kaders c.q.
algemene uitgangspunten opgesteld, die deze consumenten meer ruimte bieden om de woning te behouden. Deze
zijn met de AFM besproken. Het WEW heeft die kaders vervolgens uitgewerkt in haar “Voorwaarden en
Normen”. De huidige (beheer)normen zijn niet met de AFM besproken.

In uw brief geeft u aan dat deze beheernormen voor bepaalde groepen consumenten nadelige gevolgen hebben.
Deze consumenten kunnen in geval van echtscheiding de maandlasten voor een woning niet betalen, ook al geeft
toetsing aan de WEWnormen aan dat zij die financieel wel zouden kunnen dragen. De AFM kent deze signalen
ook en is van mening dat er altijd gekeken moet worden of de maandlasten passend zijn bij de individuele situatie
van kianten.
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De AFM heeft hierover gesproken met de directie van het WEW. Het WEW heeft aangegeven dat de uitkomsten
van de toets in bovenstaande gevallen niet leidend zijn, maar dat er altijd naar de individuele omstandigheden
moet worden gekeken. Adviseurs en consumenten worden door het WEW opgeroepen zich te melden als de
uitkomst van de toets niet leidt tot duurzaam woningbehoud. Het WEW heeft de AFM verzekerd dat zij duurzaam
woningbehoud nastreeft en daarbij het belang van kianten voorop stelt.

De AFM blijft met het WEW in gesprek over deze normen en de uitvoering daarvan. De AFM monitort of
woningbehoud in de praktijk niet leidt tot financieel onverantwoorde situaties voor consumenten. Uw constatering
dat de AFM niet in individuele gevallen kan optreden is juist. Dat neemt niet weg dat we graag van u — of van de
betreffende consumenten - horen als u vanuit de praktijk merkt dat er bij woningbehoud toch onverantwoorde
situaties bij consumenten ontstaan. Wij kunnen deze signalen vervolgens met het WEW bespreken, zodat het
WEW — indien nodig - dergelijke situaties correct kan oplossen. De AFM adviseert u verder om klachten ook bij
het WEW zeif in te dienen, gezien de toezeggingen die het heeft gedaan.
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