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: Bindend advies
: Vordering afgewezen

Samenvatting
De consument heeft gezamenlijk met zijn ex-partner een hypothecaire geldlening afgesloten bij
ASR, waarvoor beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn. Na de beëindiging van de relatie hebben zij
ASR verzocht de ex-partner uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan. ASR heeft dit verzoek
geweigerd. De consument vordert dat ASR de ex-partner ontslaat uit de hoofdelijke
aansprakelijkheid. De commissie oordeelt in lijn met voorgaande uitspraken dat het ontslag uit de
hoofdelijke aansprakelijkheid dient te worden aangemerkt als een wijziging van de bestaande
geldleningsovereenkomst. Voor een dergelijke wijziging is instemming van ASR noodzakelijk, tenzij
het onthouden van die instemming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
is. ASR heeft voldoende gemotiveerd dat zij belang heeft bij het handhaven van de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de ex-partner. Deze beoordeling valt binnen de beleidsvrijheid van ASR. Er is
geen sprake van een situatie die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
De commissie wijst de vordering van de consument af.
1. De procedure
1.1

De commissie beslist op basis van haar reglement en op basis van de door partijen aan Kifid
ingestuurde documenten inclusief bijlagen. Het gaat om: 1) het klachtformulier van de
consument; 2) het verweerschrift van ASR; 3) de repliek van de consument en 4) de dupliek
van ASR.

1.2

De commissie is van oordeel dat het niet nodig is de zaak mondeling te behandelen. De zaak
wordt daarom op grond van de stukken beslist.

1.3

De consument en ASR hebben gekozen voor een bindend advies. Dit betekent dat partijen
elkaar aan de uitspraak kunnen houden.

2. Het geschil
Wat is er gebeurd?
2.1 De consument heeft in september 2020 gezamenlijk met zijn (inmiddels ex-)partner (hierna:
de ex-partner) een hypothecaire geldlening voor de aankoop van een nog te bouwen
nieuwbouwwoning afgesloten bij ASR. Zowel de consument als de ex-partner zijn jegens
ASR hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van de hypothecaire geldlening.
2.2

De consument en de ex-partner hebben de relatie beëindigd. De consument heeft ASR
verzocht de ex-partner uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan, zodat hij de geldlening alleen op zijn naam kan voortzetten, maar ASR heeft dit verzoek geweigerd. De
consument kan zich niet met deze beslissing van ASR verenigen en heeft een klacht
ingediend. Uitwisseling van standpunten heeft niet tot een oplossing van de klacht geleid,
waarna de consument zijn klacht aan het Kifid heeft voorgelegd.

De klacht en vordering
2.3 De consument heeft gevorderd dat ASR de ex-partner uit de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de hypothecaire geldlening ontslaat, omdat de relatie met de ex-partner is beëindigd en
zij met elkaar zijn overeengekomen dat de consument de woning krijgt toebedeeld. De
consument heeft aangevoerd dat hij de lasten alleen kan dragen en de financiering ook
passend is op basis van zijn inkomsten en uitgaven.
Het verweer
2.4 ASR heeft verweer gevoerd tegen de stellingen van de consument. Voor zover relevant zal
de commissie bij de beoordeling daarop ingaan.
3. De beoordeling
3.1

Aan de commissie ligt, kort samengevat, de vraag voor of ASR de ex-partner van de
consument uit de hoofdelijke aansprakelijkheid dient te ontslaan.

3.2

De consument stelt zich op het standpunt ASR zich onvoldoende heeft ingespannen om
ervoor te zorgen dat de consument de nieuwbouwwoning kan behouden. De consument
voert aan dat hij de lasten van de gehele hypothecaire geldlening alleen kan dragen. Volgens
de consument valt de aanvraag binnen de werkelijke lasten toets als de lasten van het
overbruggingskrediet worden opgeteld bij de uitstaande hoofdsom van de overbruggingskrediet en volgens de consument kan ASR bijvoorbeeld een rentekorting of rentemiddeling
toepassen. Verder voert de consument aan dat de lasten die voortvloeien uit de familiehypotheek ten onrechte door ASR worden betrokken bij de berekening van de werkelijke
lasten toets.

De consument heeft toegelicht dat deze lasten op grond van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling worden kwijtgescholden. ASR stelt zich op het standpunt dat zij het verzoek heeft
beoordeeld en tot de conclusie gekomen is dat de consument de financieringslasten op basis
van haar acceptatierichtlijnen niet kan dragen. ASR heeft toegelicht dat zij bij de beoordeling
van een dergelijk verzoek de voorwaarden en normen van NHG volgt. Dit houdt in dat de
aanvraag eerst getoetst wordt op basis van de “nieuw geld toets” (de annuïtaire toets).
Indien de “nieuw geld toets” negatief is, wordt de aanvraag getoetst op basis van de
werkelijke lasten toets (beheercriteria). Uit de door ASR gemaakte beoordeling volgt dat de
uitkomst van beide toetsen negatief is. In het geval van de werkelijke lasten toets heeft ASR
toegelicht dat zij hierbij rekening heeft gehouden met de lasten van de consument die voortkomen uit het overbruggingskrediet, de hypothecaire geldlening voor de huidige woning van
de consument en de familielening. Voor het meenemen van de lasten van de familielening
heeft ASR verwezen naar haar acceptatiebeleid. Verder heeft ASR toegelicht dat zij in dit
geval de mogelijkheden van woningbehoud niet toepast; dit doet zij alleen indien sprake is
van het bezit van één woning.
3.3

Het verweer van ASR slaagt. Naar het oordeel van de commissie heeft als uitgangspunt te
gelden dat de consument en zijn ex-partner ieder voor het geheel van de hypothecaire
schuld aansprakelijk zijn jegens ASR. Het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid dient te
worden aangemerkt als een wijziging van de bestaande geldleningsovereenkomst. Voor een
dergelijke wijziging is instemming van ASR noodzakelijk, tenzij het onthouden van die
instemming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

3.4

De commissie is van oordeel dat ASR voldoende gemotiveerd heeft aangevoerd dat zij
belang heeft bij het handhaven van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-partner van de
consument. Voor dat oordeel is onder meer van belang dat ASR na een beoordeling van de
inkomens- en vermogensgegevens van de consument tot de conclusie is gekomen dat de
consument de financiële lasten niet zelfstandig kan dragen. Een dergelijke beoordeling valt
binnen de beleidsvrijheid van ASR. Daarnaast geldt dat het ontslaan van de ex-partner van de
consument uit de hoofdelijke aansprakelijkheid een bevoegdheid is van ASR, niet een
verplichting. Hoewel het onthouden van instemming voor het verlenen van ontslag uit de
hoofdelijkheid van de ex-partner van de consument nadelige financiële gevolgen voor hem
heeft, is geen sprake van een situatie die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar is.

3.5

Op grond van de voorgaande overwegingen oordeelt de commissie dat ASR niet kan
worden gehouden ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de ex-partner te
verlenen. De commissie wijst daarom de vordering van de consument af.

4. De beslissing
De commissie wijst de vordering af.
Deze uitspraak is een bindend advies. Tegen deze uitspraak kunt u beroep instellen bij de Commissie van Beroep Financiële
Dienstverlening als wordt voldaan aan de vereisten van artikel 2 van het Reglement van de Commissie van Beroep Financiële
Dienstverlening. Voor het instellen van beroep geldt een termijn van zes weken na verzending van deze uitspraak. Het
reglement van de commissie van beroep en meer informatie over het instellen van beroep kunt u vinden op de website
www.kifid.nl/in-beroep-gaan-bij-kifid.
Binnen twee weken na de verzenddatum van deze uitspraak kunt u een schriftelijk verzoek indienen tot herstel van vergissingen
in de uitspraak zoals schrijffouten, een verkeerde naam/datum of rekenfouten. De beslissing van de geschillencommissie in de
uitspraak kan hiermee niet ter discussie worden gesteld. Binnen een maand na de verzenddatum van de uitspraak kunt u een
schriftelijk verzoek indienen om de uitspraak aan te vullen als u vindt dat de geschillencommissie niet heeft beslist over alle
onderdelen van uw vordering. Dit ziet niet op de situatie waarin u meent dat de geschillencommissie in haar uitspraak niet
uitdrukkelijk al uw argumenten, ter onderbouwing van uw vordering, heeft behandeld. Meer informatie hierover staat in artikel
40 van het reglement van de geschillencommissie, te vinden op de website www.kifid.nl/reglementen-en-statuten.

