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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. Voor de berekening van de nieuwe leennormen en het 

VKM wordt het inkomen voortaan anders vastgesteld. In dit document behandelen  

we hoe Interbank voortaan omgaat met de verschillende vaste en variabele inkomsten-

componenten.

Lening in balans
Thema 2: Inkomen vaststellen



Type dienstverband
Als uw klant in Nederland werkt, waarbij loonbelasting en sociale premies volgens Nederlandse wetgeving 

worden afdragen, wordt het inkomen meegenomen in de berekening van de nieuwe leennorm. Daarbij worden 

brutopremies op het brutomaandinkomen in mindering gebracht, nettopremies worden op het netto-inkomen in 

mindering gebracht.

Type dienstverband Voorwaarden Meegenomen voor

Vast dienstverband Proeftijd is verstreken 100%

Tijdelijk dienstverband Proeftijd is verstreken, waarbij het gemiddelde van de  100% (Verruimd)

 afgelopen 12 maanden wordt meegenomen als er sprake

 is van minimaal 3 jaar relevant arbeidsverleden. Dit mag een 

 onderbreking hebben van maximaal 3 maanden. Als het huidig

 inkomen lager is, wordt gerekend met het huidig inkomen.

  Overige situaties waarin de proeftijd is verstreken  70%

Flexibel dienstverband Het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden wordt 70%

(Fase A - 1/2- en 0-urencontract)  meegenomen als er sprake is van 3 jaar aaneengesloten 

 arbeidsverleden. Dit mag geen onderbreking hebben.

Let op:  • Voor het inkomen uit een onderneming verandert er niets.

 •  Voor partners (2e contractant) met een geboortedatum vóór 01-01-1963 én een inkomen  

tot € 500 wordt automatisch een heffingskorting van € 236,42 meegenomen.

 •  Vakantiegeld, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderbijslag worden automatisch  

meegenomen in de berekening.

Andere structurele inkomenscomponenten
Naast het maandelijkse basissalaris kan er in de situatie van uw klant sprake zijn 

van andere structurele inkomenscomponenten zoals toeslagen, eindejaarsuitkering, 

13e maand, provisie en inkomen uit overwerk. In onderstaande tabel ziet u voor 

welk percentage deze componenten worden meegenomen bij de vaststelling van 

het inkomen.

Aanvullende Voorwaarden Meegenomen voor
inkomenscomponenten

Vaste toeslagen Maandelijks hetzelfde bedrag 100%

Jaarlijkse uitkering Uw klant moet aantonen dat deze component gegarandeerd is.  100% (Verruimd)

(vakantiegeld verwerkt)

Variabele toeslagen Gemiddelde van de laatste 12 maanden, waarbij de toeslag  100% (Nieuw) 

 in tenminste 10 maanden aanwezig moet zijn.

Provisie Gemiddelde van de laatste 12 maanden, waarbij de provisie 75%

 in tenminste 10 maanden aanwezig moet zijn.

Overwerk Gemiddelde van de laatste 12 maanden, waarbij overwerk 75% (Verruimd)

(alle beroepsgroepen) in tenminste 10 maanden aanwezig moet zijn.

Let op:  •  Uw klant is zelf verantwoordelijk voor de reservering van de hierboven genoemde aanvullende 
inkomenscomponenten. Informeer uw klant daarover.

 •  Bij overwerk wordt er geen rekening meer gehouden met de arbeidstijdenwet van maximaal 48 uur per week.
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Inkomen uit pensioen, AOW en uitkeringen
Is er sprake van inkomen via een uitkering zoals bijvoorbeeld WAO of Wajong? Of 

gaat uw klant tijdens de looptijd van de lening met pensioen? Dan wordt dit bij de 

beoordeling van de kredietaanvraag tegen een vast percentage meegewogen in 

het inkomen.

Soort uitkering Voorwaarden Meegenomen voor

WAO In alle situaties (verruimd) 100%

WIA IVA 100%

  WGA 70%

ANW Mits voor de echtgenoot  100%

 (zie www.SZW.nl voor de criteria 

 wanneer men recht heeft op ANW).

AOW  100%

Pensioen  100%

Verzekering Mits deze verzekering gedurende de hele 100%

 looptijd uitkeert en het verzekerde bedrag 

 toereikend blijft.

Wat niet wordt meegenomen
De volgende inkomens worden niet meegenomen bij de vaststelling van het totale inkomen.

• Vergoedingen

• Persoonsgebonden budget

• Alimentatie

• Wachtgeld

• Toelage levensloop

• Ziektewet via UWV

• WW-uitkering (Werkloosheidwet)

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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• Seizoensgebonden WW

• Bovenwettelijke uitkering (extra uitkering bovenop WW)

• Huurinkomsten

• Inkomen uit beleggingsdepot

• WWB-uitkering (Wet Werk en Bijstand)

• Bonus


