
Per 1 april 2021 worden de leennormen voor consumptief krediet in de VFN Gedragscode 

beter afgestemd op de persoonlijke situatie van consumenten, zodat leningen in balans zijn 

en zij verantwoord lenen. Zoals u weet is de leennorm het bedrag dat uw klant minimaal 

moet overhouden om van te leven, zodat hij of zij niet in financiële problemen komt. 

De berekening van de nieuwe leennormen is gebaseerd op de variabelen woonsituatie, 

gezinstype, inkomen (incl. overheidstoeslagen en vakantiegeld) en opslagpercentage. 

Deze onderdelen zijn in de nieuwe situatie anders opgebouwd dan u gewend bent. In dit 

document tonen we u de formule voor de berekening van de nieuwe leennormen en de 

bijbehorende leennormentabel.

Lening in balans
Thema 1: Leennormen berekenen



Berekening
De formule om de nieuwe leennorm te berekenen is als volgt:

Nieuwe leennorm = Basisnorm + opslagpercentage x (inkomen inclusief 
overheidstoeslagen en vakantiegeld  -/- minimuminkomen)

Leennormentabel
Woonsituatie Gezinstype   Basisnorm Inkomen Opslag % Max. leennorm

Geen koopwoning Alleenstaande € 1071 Zie toelichting 15,00% € 1287

Geen koopwoning Alleenstaande met kind(eren) € 1732 inkomen 12,50% € 1973

Geen koopwoning Stel € 1562  12,50% € 1742

Geen koopwoning Stel met kind(eren) € 2030  10,00% € 2207

Koopwoning Alleenstaande € 1181  15,00% € 1397

Koopwoning Alleenstaande met kind(eren) € 1842  12,50% € 2083

Koopwoning Stel € 1673  12,50% € 1853

Koopwoning Stel met kind(eren) € 2140  10,00% € 2317

Let op:   • Als de leennorm hoger is dan de maximale leennorm, dan wordt de maximale leennorm gebruikt in de berekening. 

 • Bij de berekening gaan we uit van een minimuminkomen van € 1523.

Toelichting inkomen
Voor de berekening van de nieuwe leennormen en het VKM wordt het inkomen anders

vastgesteld. Vakantietoeslagen en overheidstoeslagen zoals zorgtoeslag, kinderbijslag

en kindgebonden budget zijn afhankelijk van de samenstelling van het gezin en het

inkomenstype (loon/uitkering). Voor de kredietaanvraag kunt u het inkomen exclusief 

overheidstoeslagen en vakantiegeld opgeven. Ook hoeft u geen aanvullende 

documenten aan te leveren, want deze toeslagen worden automatisch verwerkt.
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Heeft uw klant een koopwoning?
In dat geval wordt bij de berekening van de afloscapaciteit een extra surplus in rekening gebracht, die afhangt 

van de hoogte van het netto-inkomen. Dit surplusbedrag dient bovenop de maximale leennorm te worden geteld.

Netto-inkomen Surplus

Tot € 2151 (modaal) € 60

€ 2151 tot € 2822 (1,5 x modaal) € 73

Vanaf € 2822 € 85

Aanvullende beïnvloeders
Goed voor u om te weten is dat voortaan ook het bezit of gebruik van een auto, 

de pensioenpremie en eventuele DUO-lening een rol spelen bij de berekening. 

Deze onderdelen behandelen we de komende weken als aparte thema’s. In de 

eerstvolgende update ontvangt u informatie over het thema ‘Inkomen vaststellen’. 

Daarin worden de verschillende inkomstencomponenten behandeld, zoals variabele  

of vaste toeslagen. 

Hebt u vragen?
Neem dan contact op met uw accountmanager. Die helpt u graag verder.

Wij laten u vóór de ingang van de nieuwe methodiek 
leennormen weten hoe u deze informatie in de 
kredietaanvraag bij Interbank kunt verwerken.
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