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ABNbeperkt hypotheek

dividueel bekeken. ‘Maar het blijft lastig risico’s
op afstand in te schatten in landenwaar wij niet
gevestigd zijn’, aldusdewoordvoerder.

DeBoerwerktvooralvoorNederlandersmeteen
goede baan en vaak eenNederlandsewerkgever.
‘Het is een vreemdemaatregel’, zegt ze. Dit zijn
hunbesteklantenener isnagenoegnul risicoop
wanbetaling.’ ABN zegt daarover: ‘Nochwanbe-
taling noch het inkomen is een criteriumbij het
niet-ingezetenenbeleid.’

Deharde lijn zorgt voor veel onbegripbij klan-
ten, zoals bij een expat die gedurendehet proces
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NadatABNAmroeerderaldebankrekeningenvan
zijnklanteninhetbuitenlandhadgesloten, ishet
nu de beurt aan zijn hypotheekklanten. Het ver-
krijgen van een hypotheek voor Nederlandse ex-
patsdie inhetbuitenlandwonen,wordteenstuk
gecompliceerder.
ABNAmrowas de laatste bank die een hypo-

theekregelinghadvoorNederlanders inhetbui-
tenland.Deanderegrotebanken,Rabobank,ING
endeVolksbank,zijndaaraleerdermeegestopt.
Hypotheekadviseurs spreken van schrijnende
voorbeeldeneneengrootaantal gedupeerden.

ABNAmrobevestigtdesgevraagddatwiebui-
ten de Europese Economische Ruimte (EER)
woontenwerktsindsbeginvandit jaarnogzeer
beperktgebruikkanmakenvanhethypotheek-
bedrijf van ABN. ‘Het niet-ingezetenenbeleid
passenwe toe omdat het bedienen van klan-
tenbuitenEuropasteedsmeerrisico’senextra
kostenmetzichbrengt’,aldusdewoordvoer-
der. Alleen nieuwehypotheken vallen onder
het aangescherpte beleid.Wie al een hypo-
theek heeft bij ABN ondervindt geen gevol-
gen vandenieuwe regeling.
Lokale wetgeving is volgens de bank in

toenemendematecomplexenomvangrijk.
‘Wewillengeenrisicolopenophetnietgoed
naleven vanwet- en regelgeving.’ Door de
aanscherpingvanhetbeleidwordthet las-
tigervoorexpatseenpied-à-terre inNeder-
landaan te schaffen.
Het is niet voor het eerst dat ABN Amro

zijn buitenlandse klanten tegen zich in het har-
nas jaagt. Eind 2016maakte de bank bekend af-
scheid te nemen van 15.000 rekeninghouders in
hetbuitenland.Expatsbleventoenoverigensbui-
tenschot.Dat isbijdeaanscherpingvanhethypo-
theekbeleid anders, aldushypotheekadviseurs.

‘Het is een enormprobleem.Het aantal gedu-
peerden is forsener isheelweinigduidelijkheid.
Wewetendatereenlijst ismetrodeenoranje lan-
den,plekkenwaarABNAmrogeenzakenwildoen,
maar niemand krijgt die lijst’, zegt José de Boer,
hypotheekadviseur voorexpats. ‘InDubaienQatar
wonenbijvoorbeeld veel piloten, zij kunnenniet
zondermeer eenwoning kopen inNederland.’
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Aanschaf van een Nederlands pied-à-terre

‘Het is een vreemde
maatregel; dit zijn
hun beste klanten en
er is nagenoeg nul
risico op wanbetaling’

vanhypotheekaanvraagzijnadresgegevenswijzigt
enresoluutafgewezenwordt vooreenhypotheek
omdat het nieuwe adres nietmeer past bij het ri-
sicoprofiel vandebank.
Soms zijn de verhalen ronduit bizar. Zoals de

vermogensbeheerdervanABNAmrodiezichvan-
uithetbuitenlandmeldtbijdehypotheekafdeling
van haar werkgever. Het hypotheekbedrijf wijst
deaanvraagafvanwegeonvoldoendezekerheden
over debron van inkomsten.

Tomvander Lubbe,medeoprichter van hypo-
theekadviseur Viisi,mist de ratio achter de nieu-
we regels. ‘Het is eenbeetje alswaarschuwenom
geen kat in demagnetron te stoppen. Oppapier
klopt het beleid wellicht, maar het gezond ver-
standontbreekt’, zegt hij. ‘Waaromkijkt debank
nietnaarfactorenzoalsfinancieelgedrag,ontslag-
waarschijnlijkheid en opleidingsniveau? Deze
aanpakverjaagtdeprivatebankingklantenvande
toekomst.’Volgensdeondernemerzijnbepaalde
afdelingenbinnendebankmetelkaar inconflict.
‘Er isveelangstomietsverkeerdtedoen,risicomij-
dendgedragwordtbeloond.’AldoetABNAmrohet
nog altijdbeter dande concurrentie, zegt hij. ‘Zij
doenniets voorexpats.Danmaak je jeerwelheel
makkelijkvanaf.’VanderLubberoeptdebanken
op in samenspraakmet werkgeversorganisaties
eenalternatief te ontwikkelen.

ZowelDeBoeralsVanderLubbesteltdatercre-
atieveoplossingenzijnomhetstrengerisicobeleid
van de bank te omzeilen. Het aanvragen van een
hypotheekkostdaardoorwelveelmeermoeite.Als
het inNederlandniet lukt,wendtDeBoerzichtot
deDuitseVolksbankEmmerich.Datheeftalsna-
deeldatermaartot75%gefinancierdkanworden
ennieuwbouw isuitgesloten.
‘Ik heb heel wat gespaard, ik bezit een appar-

tement inNederland,maarwil graag iets nieuws
kopen, deelsmethypotheek’, zegt eenmedewer-
ker van hetministerie van Buitenlandse Zaken
vanuit Bangkok. De ambtenaarweet net een dag
dateenhypotheekaanvraagbijABNAmrozeeron-
zeker is. Omhet proces niet verder te frustreren
kiest hij ervoor nietmet zijn naam in de krant te
staan. ‘Binnenkort gaanwe terug, ikhooptealles
geregeldtehebbenvoordeterugkeer.’Datdeam-
bassademedewerkerfictief ingezetenevanNeder-
land is,maakt voorABNAmrogeen verschil. ‘We
zijn geen criminelen,maar bonafidemedewer-
kers vandeRijksoverheid’, zegthijmet stijgende
verbazing in zijn stem.
ABN stelt dat de vrees in dit geval ongegrond

is.Er is eenovergangsregelingvoorwiebuitende
EERwoonachtig is en van plan is ombinnen zes
maandennaaanvraagvandehypotheekzichweer
inNederlandtevestigen. ‘Hetniet-ingezetenenbe-
leidblijftweliswaarvantoepassing,maarervindt
in dat geval voor bepaalde landen een tijdelijke
risicoacceptatie plaats.’

voorNederlandse expats
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