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Uitdagingen woningfinancieringsmarkt



Missie NHG

NHG zet zich samen met de markt in om verantwoorde woonfinanciering voor 

meer consumenten mogelijk te maken

Daarom:

bieden we meer consumenten toegang tot verantwoorde financiering voor koop en 
verbetering van een woning

verbeteren we processen voor klanten om een hypotheek met NHG te krijgen en behouden

helpen we waar mogelijk klanten met woningbehoud en bieden een vangnet als het mis gaat
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Vooruitblik 2021

Strategische doelen:

Proactief woningbehoud en vangnet waarmaken

Toegang vergroten en behouden

Verduurzaming intensiveren

Procesverbeteringen aanjagen en realiseren

Hoe?

Continue verbetering dienstverlening aan consument en markt

Kennis inzetten als deskundige partner en voortdurend in gesprek met stakeholders

Data gedreven



Aanpassingen model werkgeversverklaring

In het model van de werkgeversverklaring zijn in overleg met NVB en Verbond van Verzekeraars aanpassingen 
doorgevoerd 

Oude werkgeversverklaringen accepteren we nog tot 1 januari 2021

Datum uitbrengen bindend aanbod is leidend

Wijzigingen:

Aangekondigde reorganisatie of maatregel die dienstverband of inkomen mogelijk raken 

Toegevoegd: tijdelijke voortzetting en/of vernieuwde arbeidsovereenkomst 

Levensloop geschrapt

Bij uitzendkracht fase toegevoegd



Aanpassingen model werkgeversverklaring

Reorganisatie of maatregel aangekondigd die dienstverband of inkomen kunnen raken? 

➢ Binnen 6 maanden

Voornemens om dienstverband binnenkort te beëindigen? 

➢ Ja

Impact op dienstverband of inkomen

➢ Reële kans op ontslag

Wijziging arbeidsvoorwaarden bij vernieuwing arbeidscontract

➢ Nvt

Richtlijnen Acceptatie

➢ Huidig dienstverband geeft geen positief gevoel bij bestendigheid inkomen. Bestendigheid op andere wijze 
aantonen, bijv. via positieve arbeidsmarktscan



Keuzehulp bepaling inkomen

Helpt bij de keuze van de inkomenstoets

Geeft aan welke stukken vereist zijn voor hypotheekaanvraag



Keuzehulp bepaling inkomen



Keuzehulp bepaling inkomen



Keuzehulp bepaling inkomen



Tijdelijk tekort



Tijdelijk tekort – werkelijke lastentoets

Aanleiding

NHG wil onnodige drempels voor senioren (57 jaar en ouder) 
wegnemen

Onderzoek onder adviseurs: AOW-gat leidt tot afwijzing of 
bemoeilijking hypotheekaanvraag

85% (125 van de 147) van de ondervraagden herkent de problematiek

Meest voorkomende suggestie voor een oplossing is toetsen o.b.v. 
werkelijke last

92% (van de 125) is van mening dat NHG een leidende rol heeft in de 
ontwikkeling van oplossingen in co-creatie

Draagvlak onder geldverstrekkers, serviceproviders, 
adviessoftwarepakketten



Tijdelijk tekort – werkelijke lastentoets – het product

Doelgroep

2 aanvragers:
Oudste aanvrager: kostwinner en bereikt binnen 10 jaar de AOW-leeftijd

Jongste aanvrager: geen of minimaal inkomen.

Niet door annuïtaire toets, i.v.m. tijdelijk tekort van maximaal 10 jaar 

Deel aflossingsvrij

Productvoorwaarden

Rentevaste periode: tót minimaal het einde van AOW-gat 
Geldt bij verhogen niet voor lopende leningdelen

Bij LTV ≤50% mag rentevaste periode korter zijn

Geldt niet als rentevaste periode = looptijd lening(deel)

Alleen periode tijdelijk tekort op werkelijke lasten toetsen

Voor en na tijdelijk tekort moet annuïtair getoetst worden

Geen specifieke eisen aan het type financiering of de reden/situatie



Inkomensbepaling 
pensioen



Inkomensbepaling Pensioen (IBP)

Tool waarbij pensioen inkomen op basis van 
mijnpensioenoverzicht.nl automatisch wordt 
berekend

Per 1 januari wordt IBP toegestaan in    
Voorwaarden & Normen

Link: www.inkomensbepalingpensioen.nl 



Inkomensbepaling Pensioen (IBP)

Link: www.inkomensbepalingpensioen.nl 



Huidige of nieuwe geldverstrekker:

dezelfde mogelijkheden met NHG



Dezelfde mogelijkheden met NHG

Huidige situatie

Oversluiten naar andere geldverstrekker geeft momenteel meer mogelijkheden met NHG dan 
wanneer klant bij huidige geldverstrekker blijft

Meefinancieren boeterente

Meefinancieren van hypothecaire of fiscale lening zonder NHG 

Wijziging

Verschillen worden in Norm 3.1 (oversluiten van NHG naar NHG) gelijkgetrokken

Meefinancieren van boeterente wordt ook toegestaan in aanvullende lening (Norm 3.3)



Oversluiten van 
niet-NHG naar NHG



Oversluiten van niet-NHG naar NHG

Huidige situatie
Norm 3.2.1

Om hypotheek zonder NHG over te sluiten naar NHG dient de nieuwe lening gebruikt te worden voor:

Kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende voorzieningen

Relatiebeëindiging of erfopvolging

Afkoop erfpacht of verkrijgen volle eigendom van grond

Verbeteren van individuele klantsituatie



Oversluiten van niet-NHG naar NHG

Huidige situatie
Norm 3.2.1

Om hypotheek zonder NHG over te sluiten naar NHG dient nieuwe lening gebruikt te worden voor:

Kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende voorzieningen

Relatiebeëindiging of erfopvolging

Afkoop erfpacht of verkrijgen volle eigendom van de grond

Het verbeteren van individuele klantsituatie



Verbeteren van individuele klantsituatie

Voorbeelden

Omzetten van aflossingsvrije lening naar lening met aflosvorm

Betere hypotheekvoorwaarden

Lager rentepercentage waardoor klant een meer verantwoorde lening krijgt



Verbeteren van individuele klantsituatie

Voorbeelden

Omzetten van aflossingsvrije lening naar lening met aflosvorm

Betere hypotheekvoorwaarden

Lager rentepercentage waardoor klant een meer verantwoorde lening krijgt

Vragen vanuit de markt

Hebben klanten met lage LTV het vangnet van NHG nodig?

Hebben klanten met lage LTI lagere rente nodig voor een verantwoorde lening?



Wijziging

Norm 3.2.1

Om hypotheek zonder NHG over te sluiten naar NHG dient nieuwe lening gebruikt te worden voor:

Kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende voorzieningen

Relatiebeëindiging of erfopvolging

Afkoop erfpacht of verkrijgen volle eigendom van grond

Verbeteren van individuele klantsituatie in volgende twee situaties:
Substantieel omzetten van aflossingsvrij leningdeel(delen) naar annuïtair of lineair aflossingsschema, met 
inachtneming van Norm 5.1.4; of

Oversluiten is naar oordeel van geldverstrekker nodig, gezien specifieke klantsituatie in relatie 

tot woningbehoud en NHG-vangnet



Wat gaat 2021 ons verder 
brengen?



Onderwerpen 2021

Voorwaarden & Normen 2021-2

EBA

Nieuwe pensioenwet

Erfpacht

Brondata

Post-corona: hoe gaan we om met ondernemers en flexwerkers



Overige wijzigingen



Borgtochtprovisie en kostengrens woningen

Borgtochtprovisie blijft 0,7%

Nieuwe kostengrens methodiek per 1 januari 2021

Gebaseerd op anticyclische woningprijzen

Gemiddelde van 39 maanden vermeerderd met correctiefactor 6%, afgerond op € 
5.000

Invoer in 3 stappen

Kostengrens jaar Terugkijkperiode Correctiefactor Kostengrens Kostengrens EBV

2020 3 maanden 0% € 310.000 € 328.600

2021 15 maanden 2% € 325.000 € 344.500

2022 27 maanden 4% Onbekend Onbekend

2023 en verder 39 maanden 6% Onbekend Onbekend



TRHK wijzigingen

Woonquote bij tweede inkomen verhoogd van 80% naar 90%

Wegingsfactor bij studielening (DUO) wordt gebaseerd op rentepercentage en 
looptijd studielening

Wijzingen definitie Energiebesparende Voorzieningen, Energie Prestatie 
Coëfficient, Energielabels



Meerdere hypothecaire inschrijvingen

Huidige situatie

Maximaal twee hypothecaire inschrijvingen met NHG toegestaan

Wijziging

Maximum komt te vervallen

NHG opvolgend in rang blijft verplicht



Brexit: positie Britse expats

Toelichting Norm 1.4 wordt aangepast

Vanaf 1 januari vervalt overgangsrecht voor burgers met Britse nationaliteit

Verblijfsvergunning volgens de NHG normen is verplicht wanneer inkomen nodig 
is voor verkrijgen NHG

Voor bestaande hypotheken met NHG verandert niets



Combineren van verschillende financieringsdoelen

Verschillende financieringsdoelen kunnen in één proces met NHG worden 
gefinancierd

Voorbeeld

Hypotheek met NHG: € 200.000

SVn Starterslening: € 20.000

Klant wenst voor € 10.000 te verduurzamen en wil tegelijkertijd SVn Starterslening bij zijn 
geldverstrekker onderbrengen.

Huidige situatie: Twee financieringsaanvragen (SVn Starterslening en kwaliteitsverbetering)

Wijziging: Eén financieringsaanvraag (gecombineerd)

Hiervoor komen nieuwe velden in het meldbericht



Dank voor je aandacht!



Bijlagen



TRHK: Aanpassing wegingsfactor studielening (DUO)

Huidige situatie

De wegingsfactor van 0,75% op maandbasis van het oorspronkelijke leningbedrag of 0,45% bij een 
lening conform de Wet studievoorschot 

Nieuwe situatie

De wegingsfactor wordt gebaseerd op het rentepercentage 
en de looptijd van de studielening. Deze wijziging is 
onder voorbehoud van de definitieve Tijdelijke regeling 
hypothecair krediet

Waar vind ik de rentepercentages?

www.duo.nl/apps/rentepercentage/index.html



TRHK: Wijziging definitie energiebesparende voorzieningen



TRHK: Wijzigingen energie prestatatie coëfficiënt en energielabels

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) en Energie-Index (EI) komen te vervallen

Toevoeging BENG-norm per 1 januari 2021 voor nieuwbouw woningen

Update van energielabels
Toevoeging van A+ tot en met A++++



Aanpassingen model werkgeversverklaring



Aanpassingen model werkgeversverklaring



Aanpassingen model werkgeversverklaring



Aanpassingen model werkgeversverklaring




