
Dit addendum is uitsluitend als aanvulling op de acceptatieregels “accepteren en verstrekken van een hypotheek”. De regels in 
dit document zijn leidend t.o.v. de regels in de acceptatieregels “accepteren en verstrekken”.
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2 Onze aanvrager
Dit hoofdstuk gaat over onze aanvrager. Je leest hier ook hoe we het inkomen van de aanvrager bepalen voor de berekening van 
het hypotheekbedrag.  
 
Wie kan een hypotheek aanvragen bij ons? 
Onze aanvrager woont in Nederland en mag hier voor de duur van de hypotheek wonen en onbeperkt werken. Dat wil hij 
ook. De aanvrager wordt schuldenaar van de hypotheek. Het kan zijn dat hij samenwoont met een partner of dat gaat doen. 
De partner moet dan voor een gelijk deel eigenaar worden van het huis. De klant en zijn partner kunnen hiervan afwijken als 
dit is vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of in de partnerschapsvoorwaarden, die voor het passeren van de hypotheekakte 
van kracht zijn. De aanvrager en de partner gaan allebei in het huis wonen en hebben de intentie er te blijven wonen zolang de 
hypotheek loopt. De aanvrager mag 1 mede-aanvrager hebben. Voor de aanvrager en de mede-aanvrager gelden dezelfde regels.  

Wie helpen we met een hypotheek?
	● Iemand die binnen de Eurozone woont.
	● Iemand die samen koopt met zijn broer, zus, vader, moeder, zoon of dochter. 
	● Iemand die een permanente verblijfsvergunning heeft 
	● Iemand op grond van een tijdelijke verblijfsvergunning, mits het verblijfdoel permanent is (tenzij het inkomen van die aan-

vrager niet nodig is voor de aanvraag). 
	● Iemand die een hypotheek aanvraagt met maximaal 2 personen (dit geldt niet voor ouders die mee tekenen).

Regels ook voor NHG 
De regels die gelden voor onze aanvrager, gelden voor klanten die een hypotheek met NHG en zonder NHG aanvragen. 

2.1 Binding met Nederland
We verstrekken een hypotheek als de aanvrager 3 jaar in Nederland woont (ingezetene is) of heeft gewoond (ingezetene is 
geweest). We gaan ervan uit dat hij al 3 jaar werkt. Woont of werkt hij nog geen 3 jaar? Dan moet de aanvrager voldoende binding 
met Nederland aantonen. Kan hij dit niet, dan is de maximale financiering 80% van de marktwaarde. 

Geen binding met Nederland 
Een aanvrager die korter dan 1 jaar in Nederland woont en werkt, heeft geen binding met Nederland. Deze aanvrager helpen we 
niet met een hypotheek. Tenzij het inkomen van deze aanvrager niet nodig is voor de hypotheek. Een aanvraag met NHG is wel 
mogelijk voor mensen die korter dan 1 jaar in Nederland wonen.

Let op! De grensarbeider is een uitzondering. Je leest de regels over de grensarbeider in 2.3.13.

2.2 Betaalgedrag
Bij het verstrekken van een hypotheek houden rekening met het betaalgedrag van de klant. Hierbij kijken we naar BKR-registraties. 
Als er sprake is van BKR registraties is dat van invloed op de kredietwaardigheidsbeoordeling. Hieronder ziet u hoe wij met de 
BKR registraties om gaan:

Onderstaande aanvragers komen in aanmerking voor een hypotheek: 
	● We staan, bij uitzondering, maximaal 1 herstelde of afgeloste A of A1 codering per aanvraag toe mits onderbouwd. 
	● Indien er sprake is van een HY- of RN-codering in combinatie met finale kwijting NHG

Onderstaande aanvragers komen niet in aanmerking voor een hypotheek: 
	● Iemand met een lopende achterstandscodering
	● Iemand met een A2, A3, A4, en een A5 achterstandscodering
	● Iemand die in de wettelijke schuldsanering zit of een saneringskrediet heeft

Mogelijkheden bestaande klant
Heeft een klant in het verleden betalingsproblemen gehad bij onze bank, dan is een nieuwe hypotheek verstrekking mogelijk, 
als Bijzonder Beheer geen bezwaar heeft. 
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Regels ook voor NHG 
De regels die gelden voor het betaalgedrag van de aanvrager, gelden voor klanten die een hypotheek met NHG en zonder 
NHG aanvragen. 

2.3.1 Vast inkomen
De aanvrager krijgt inkomen uit een dienstverband of onvoorwaardelijk een uitkering tot aan zijn pensioen, een pensioeninkomen 
en/of AOW. We nemen de inkomenscomponenten mee, die de aanvrager vrij kan besteden en waarvan de minimale hoogte en 
betaalfrequentie vaststaan. Dit bedoelen we met vast inkomen:
	● Inkomen uit een dienstverband voor onbepaalde tijd, waarvan de proeftijd is verstreken. Daar hoort dit ook bij: 
	● vakantiegeld;
	● een 13e maand;
	● andere vaste looncomponenten die de aanvrager vrij kan besteden.

	● Inkomen uit een tijdelijk dienstverband met intentieverklaring tot vast dienstverband. De verklaring moet zijn afgegeven 
nadat de proeftijd is verstreken en voldoen aan de richtlijnen van de NHG.
	● Overwerk en (branche-gerelateerde) onregelmatigheidstoeslag van de afgelopen 12 maanden.
	● Alle vaste inkomensbestandsdelen die in de cao zijn vastgelegd. Deze bestanddelen hebben geen bestemming meegekregen 

en de aanvrager kan er vrij over beschikken.
	● Een structurele en onvoorwaardelijke inkomensverhoging die ingaat binnen 6 maanden vanaf de datum bindend aanbod 

van de lening. 
	● Uitgegaan mag worden van een in het vooruitzicht gesteld pensioeninkomen, indien het pensioeninkomen ingaat binnen 6 

maanden vanaf de datum bindend aanbod van de lening.
	● Inkomen uit pensioen en/of AOW of een gegarandeerde lijfrente (voor zolang die loopt). 
	● Inkomen uit de WAO. 
	● Inkomen uit WAZ.
	● Inkomen uit de WIA op basis van Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).
	● Inkomen uit Wajong.
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3.1 Soorten Huizen
Een aanvrager kan bij ons een hypotheek krijgen voor een huis in Nederland waarin hij woont of gaat wonen. Zo’n huis:
	● is goed onderhouden;
	● is door de gemeente bestemd voor permanente bewoning;
	● is of komt in eigendom van de aanvrager;
	● is courant;
	● is in de 12 maanden voor de passeerdatum niet van eigenaar veranderd;
	● staat op schone grond;
	● is een volledig zelfstandige woning;
	● heeft een minimale woonoppervlakte van 30 m2 (indien met NHG);
	● heeft een minimale woonoppervlakte van 50 m2 (indien geen NHG).

3.1.8 Welke huizen Financieren we niet
	● Een huis dat verplaatst kan worden zonder schade op te lopen of een huis dat niet vastzit aan de grond. Het huis kan bijvoor-

beeld rollen of drijven (het huis is niet aard- en nagelvast).
	● Woonboten en watervilla’s.
	● Een huis met een andere bestemming dan permanente bewoning (met uitzondering van recreatiewoningen).
	● Een huis dat niet courant is.
	● Een huis dat op een handels- of industrieterrein ligt. 
	● Een huis dat buiten Nederland ligt.

Vraagt iemand een hypotheek aan op alleen een opstalrecht? Dan helpen we ook niet.

Voor al reeds gefinancierde panden bij de Volksbank kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

3.4 Constructies kopen onder voorwaarden
Hypotheken bij koopconstructies onder voorwaarden verstrekken we met NHG. Denk aan Maatschappelijk Gebonden Eigendom 
(MGE) of Maatschappelijk Verantwoord Eigendom (MVE). Dat zijn sociale huurwoningen die tegen een niet-marktconforme 
prijs en voorwaarden verkocht worden.
 
We accepteren deze koopconstructies: 
	● Ik bouw betaalbaar Almere (IbbA) 
	● Betaalbare koopwoningen Zaanstad (BKZ) 
	● Koopcomfort (Stichting OpMaat) 
	● Koopgarant (Stichting OpMaat) 
	● Koopstart (Stichting OpMaat) 
	● Kopen met Korting (Omnia Wonen) 
	● Koopinstapregeling (voorheen Kortingsregeling Thunnissen) 
	● MVE-D (Woonstad Rotterdam) 
	● Pré Koopregeling (Pré Wonen) 
	● Slimmer Kopen (Sint Trudo) 
	● Starterslening (SVn) 
	● Verkoop onder Voorwaarden (VoVwoon)

Wanneer helpen we niet met een hypotheek? 
We wijken niet af van de regels die gelden voor koopconstructies onder voorwaarden: 
	● We verstrekken geen ‘kopen onder voorwaarden’ zonder NHG.  
	● We verstrekken geen hypotheek als er sprake is van een minimale (al dan niet verplichte) terugkoopsom/waarde van de 

grond.

Voor al reeds gefinancierde panden bij de Volksbank kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
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4.1.6 Oversluiten
Als een aanvrager zijn hypotheek wil oversluiten en de hypotheek verhoogt, anders dan een zuivere oversluiting, gelden hiervoor 
de gewone acceptatieregels. 

Oversluiten van niet NHG naar NHG is toegestaan als:
	● Het aflosvrije gedeelte van de hypotheek maximaal 50% van de marktwaarde is, en;
	● In de nieuwe lening minimaal 10% meer lineair of annuïtair wordt afgelost dan in de oude lening, of;
	● Er is sprake van een minimale verbouwing van € 2.500, of;
	● Oversluiten naar NHG nodig is om woningbehoud voor de klant mogelijk te maken.

Zuivere oversluiting
Gebruikt de aanvrager de nieuwe hypotheek alleen voor de aflossing van zijn huidige hypotheek en voor de betaling van de 
vergoeding van het renteverlies en de advies- en oversluitkosten? Dan verstrekken we tot maximaal 110% van de marktwaarde 
als de aanvraag past binnen de annuïteiten toetslast. Past de aanvraag niet binnen de annuïteiten toetslast? Dan is het toegestaan 
om te toetsen op basis van werkelijke lasten als de te verstrekken hypotheek niet hoger is dan 80% van de marktwaarde. 

Ook gelden de volgende voorwaarden:
	● De klant blijft in zijn eigen huis wonen.
	● De eventuele opgebouwde spaar- en/of beleggingswaarde wordt in mindering gebracht op de hoofdsom.
	● Er is geen sprake van relatiebreuk of echtscheiding.
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Appendix Acceptatienormen
Maatwerk bij hypotheken met een niet-vast of zakelijk inkomen en aanpassing acceptatienormen
Het zijn roerige tijden. En helaas hebben sommige klanten financiële zorgen. Bijvoorbeeld omdat ze niet zeker weten of hun 
contract straks wel verlengd wordt. We zijn er voor onze klanten die straks de hypotheek niet meer kunnen betalen. Maar ook 
bij het afsluiten van een hypotheek willen we onze klanten zo goed mogelijk helpen om de juiste afweging te maken. Daarom 
biedt <merk> maatwerk voor aanvragers met een niet-vast of zakelijk inkomen. We kijken in de komende periode ook vooruit en 
niet enkel naar het inkomen uit het verleden. En er gelden aanvullingen op de Regels voor het verstrekken van een hypotheek

Welke aanpassingen hebben we gedaan?
Voor hypotheekaanvragen van aanvragers met een niet-vast inkomen of zakelijk inkomen stellen we een aanvullende vraag 
aan de hand van het Coronaformulier.

Wat is er aangepast in het aanvraagproces voor niet vaste en zakelijke inkomens?
We hebben  het Corona formulier met een aanvullende vraag is voor aanvragers met een niet-vast of zakelijk inkomen toegevoegd 
aan de werkwijze voor het vaststellen van het inkomen. Deze vraag moet worden beantwoord voor zowel aanvragen met als 
zonder NHG. Wij gaan er vanuit dat u achter het antwoord op de vraag staat. De acceptant kan tijdens het beoordelingsproces 
ook contact opnemen voor verdiepende vragen over de aanvraag.

Voor welke inkomens moet het formulier ingevuld worden?
Bij aanvragers met een vast dienstverband is het niet nodig om het formulier in te vullen. Voor 'niet vaste inkomens' moet u in 
een aantal gevallen wel het formulier invullen. Ook als het dossier al compleet is en er nog geen Bindende offerte is afgegeven. 
Hieronder leest u of het noodzakelijk is om het formulier in te vullen.

Aanvragers met een tijdelijk dienstverband
Bij aanvragers met een tijdelijk dienstverband is het altijd nodig om de aanvullende vragen te beantwoorden.

Aanvragers met een Inkomensbepaling Loondienst
Voer de berekening in de “handig tool" nogmaals uit.
	● Ziet u de letter A,B of D op de Inkomensbepaling Loondienst dan is er altijd sprake van een vast dienstverband en hoeft u 

niets te doen. Bij het afgegeven van de Inkomensbepaling Loondienst is al rekening heeft gehouden met de gevolgen van de 
coronacrisis.
	● Ziet u de letter C op de Inkomensbepaling Loondienst dan heeft de aanvrager geen vast dienstverband. De klant kan in dit 

geval geen gebruik maken van de Inkomensbepaling Loondienst. U gaat dan uit van de regels voor een tijdelijk dienstver-
band. Het is dan altijd nodig om de aanvullende vraag te beantwoorden en de noodzakelijke dossierstukken zoals de jaarop-
gaven aan te leveren.


