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De leenmarkt 
is gedurende 

de kredietcrisis 
gehalveerd

choonwater ziet vanaf 2014 een duide-
lijk toename van het aantal hypotheek 
gerelateerde leningaanvragen, de zoge-
naamde restschuldfinanciering. “Daarbij 
is vaak geen sprake van dwang. Het 
consumentenvertrouwen in de woning-
markt neemt toe. Mensen willen ver-

huizen (tegen een lagere hypotheekrente) en nemen daarbij 
steeds vaker een restschuldfinanciering op hun oude woning 
voor lief. De gedachte daarbij is dat de woning die wordt 
aangekocht ook lager geprijsd is.” Ondanks deze toename in 
kredietaanvragen zal de kredietmarkt niet meer terugkeren 
op het niveau van voor de crisis. Schoonwater: “Grofweg 
kun je zeggen dat de leenmarkt gedurende de kredietcrisis is 
gehalveerd. In 2008 werd er nog circa 650 miljoen per maand 
gesloten, nu is dat ongeveer 360 miljoen per maand. De 
exacte percentages en bedragen heb ik niet, omdat het CBS 
deze vanaf 2014 niet meer publiceert.”

Persoonlijke lening
Er komen de laatste tijd verschillende producten voor 
restschuldfinanciering op de markt. Lang niet altijd de beste 
oplossingen voor de klant, vindt Schoonwater. “Je mag fiscaal 
gezien tot vijftien jaar de rente van een restschuld aftrekken. 
Bij producten die zijn gebaseerd op een geblokkeerd doorlo-
pend krediet is dat maar 127 maanden. Je mist dus een deel, 
misschien juist dat stukje waardoor de klant maandelijks 
net wat gunstiger uitkomt. Ook de rente bij een doorlopend 
krediet is variabel. Sommige hypotheekbanken rekenen niet 
de werkelijke maandlast door als de rente niet minimaal tien 
jaar lang vaststaat. Die houden dan 2% van de kredietlimiet 
per maand in de berekening aan. In mijn ogen is een per-
soonlijke lening met een looptijd van 180 maanden (15 jaar) 
en een rentevastperiode van tien jaar het beste product voor 

een restschuldfinanciering. Helemaal 
wanneer de boete clausule op een 
persoonlijke lening zou verdwijnen. 
Dan ben je namelijk ook kosteloos 
in staat om wel sneller af te lossen 
indien je dat wenst. Enkele aanbieders 
hebben deze boeteclausule reeds afge-
schaft. De rente is dan over de gehele 
looptijd maximaal aftrekbaar en de 
maandlast wat gunstiger. Hierdoor 
stel je de klant in staat om betaalbaar 
naar de nieuwe woning te gaan en 
zijn restschuld betaalbaar af te lossen. 
Daarnaast heeft hij gedurende een 
langere periode zekerheid over de 
rente die hij moet betalen, een rente 
die nu laag is.”
 
Schoonwater nam in 2011 samen met 
een investeerder CFSN Kredietendesk 
over van voormalig eigenaar Afab. 
Het is een onafhankelijk servicepro-
vider voor het mid- en backoffice-
proces, uitsluitend gericht op 
consumptief krediet en financial lease. 
Er zijn zo’n 1200 actieve intermediairs 
aangesloten bij CFSN. Voor hen regelt 
de serviceprovider uit Hengelo het 
gehele aanvraagproces richting alle 
beschikbare banken en wordt tevens 
de volledige operationele en admi-
nistratieve afhandeling – inclusief 
maandelijkse rekening courant – uit 
handen genomen. In het onderzoek 

Hans Schoonwater, directeur van CFSN 
Kredietendesk, ziet meer kredietverleners met 

producten op de markt komen die inspelen op de 
behoefte aan restschuldfinanciering. Producten 

die de consument niet altijd het meeste voordeel 
opleveren omdat de wet- en regelgeving soms 

ruimer is dan de producten kunnen bieden.

“De branche waarin  
wij actief zijn, 

 is echt veranderd” S
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Koepelorganisaties 2014 van Bureau 
D & O kwam CFSN als beste service-
provider uit de bus.

Digitale productie
De werkwijze is dan ook vooral geënt 
op persoonlijke ondersteuning, kwa-
liteit en snelheid. Schoonwater: “Als 
serviceprovider richten wij ons alleen 
op consumptief krediet en financial 
lease voor de zakelijke markt. Wij 
bemiddelen en hebben geen direct 
klantcontact. Op het moment dat 
een intermediair een klant aan tafel 
heeft zitten die een kredietaanvraag 
wil doen, kan hij via ons extranet 
de gehele informatievoorziening en 
aanvraagprocedure online door-
lopen. Wij controleren digitaal de 
aangeleverde aanvraag en pas als het 
helemaal in orde is, sturen wij de 
aanvraag naar verschillende krediet-
verstrekkers, van wie wij denken dat 
de aanvraag past binnen hun accep-
tatiecriteria. Dan moet je denken 
aan vier of vijf banken tegelijk. Dit 
proces is volledig gedigitaliseerd, er 
komen geen handen meer bij kijken. 
Vervolgens krijgen wij geheel geauto-
matiseerd een terugkoppeling van de 
kredietverstrekkers. De banken die 
tot verstrekking van het geldbedrag 
over willen gaan, worden vervolgens 
vergeleken op basis van rentes, voor-

waarden en eventuele aanvullende 
voorwaarden die zij aan de lening 
stellen. In de regel komt het er meestal 
op neer dat we uiteindelijk drie offer-
tes doorsturen naar het intermediair. 
De adviseur adviseert vervolgens de 
offerte die het best aansluit.”

Goedkeuring
De goedkeuring van de krediet-
aanvraag is bij de meeste krediet-
aanbieders binnen vijftien minuten 
ontvangen. Omdat CFSN bij verschil-
lende aanbieders tegelijk de aanvraag 
indient, zal het volledige gedigi-
taliseerde proces zoals hierboven 
omschreven – bij een juiste aanleve-
ring van de kredietaanvraag – 
maximaal één tot anderhalf uur in 
beslag nemen, afhankelijk van het 
aanbod van kredietaanvragen. De 
adviseur kan zijn klant dus al snel of 
zelfs tijdens het adviesgesprek groen 
licht geven. 
Schoonwater: “In de praktijk werkt 
dit meestal niet zo. De adviseur is 
bij de klant thuis geweest en werkt 
de aanvraag vervolgens op kantoor 
verder uit. Bij een akkoord neemt hij 
vervolgens telefonisch contact met de 
klant op om dit door te nemen. Dat 
heeft ook met de wet op de krediet-
colportage te maken. Zonder uitdruk-
kelijke uitnodiging van de klant 

mag een adviseur niet uit zichzelf naar de klant gaan 
om de kredietaanvraag af te wikkelen. De klant moet 
voldoende tijd krijgen om er goed over na te denken en 
de informatie tot zich te nemen, zonder dat hij de druk 
voelt van een aanwezige adviseur.” Veelal komt de klant 
naar het kantoor van zijn adviseur ter afwikkeling van de 
lening. Nadat de adviseur samen met de klant een keuze 
heeft gemaakt uit de offertes, geeft hij die aan CFSN 
door en worden de stukken opgemaakt. Deze stukken 
worden met alle benodigde bijlagen en klantinstruc-
ties door de serviceprovider digitaal aan de adviseur 
verzonden. Nadat alle gevraagde gegevens en handteke-
ningen digitaal terugontvangen zijn, worden bij CFSN 
de stukken gecontroleerd op juistheid en volledigheid. 
Na deze check gaat het goedgekeurde aanvraagdossier 
via de digitale snelweg naar de geldverstrekker. Ook daar 
vindt opnieuw een check plaats voordat de geldverstrek-
ker het geld voor eigen rekening en risico rechtstreeks 
overmaakt aan de klant.

Nette adviesbranche
Het verstrekken van consumptief krediet mag door 
de adviseur alleen op basis van doorlopende provisie 
geadviseerd worden. De gedachtegang hierbij is dat 
doorlopende provisie (zonder afsluitprovisie ineens) 
een goed instrument is om overkreditering tegen te 
gaan. Schoonwater onderschrijft dat van harte. “Op 
deze manier wordt tegengegaan dat een kwaadwillende 
adviseur een klant die hij een half jaar geleden tegen 
uurtje-factuurtje een krediet heeft geadviseerd, opnieuw 
kan benaderen. Dat is gewoonweg niet interessant bij 
doorlopende provisie. De periode waarin provisiejagers 
dat konden doen ligt gelukkig achter ons. De branche 
waarin wij actief zijn is echt veranderd.”  

Directeur CFSN Kredietendesk
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CFSN bij verschil-
lende aanbieders 
tegelijk de aanvraag 
indient, zal het 
volledige gedigitali-
seerde proces zoals 
hierboven omschre-
ven – bij een juiste 
aanlevering van de 
kredietaanvraag – 
maximaal één tot 
anderhalf  uur in 
beslag nemen, 
afhankelijk van 
het aanbod van 
kredietaanvragen. 
De adviseur kan 
zijn klant dus al snel 
of  zelfs tijdens het 
adviesgesprek groen 
licht geven. 

HANS SCHOONWATER

AUTEUR ALEX KLEIN

restschuldfinanciering 


