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Digital Classroom Wft Consumptief Krediet

Bijlage Normen Consumptief Krediet per 1 januari 2020

Artikel 5. De leennorm
Het is een bekend gegeven dat met het stijgen van het inkomen consumenten ook op ruimere voet leven. Men heeft 

een grotere auto en gaat vaker met vakantie. Het is in de kredietverlening dan niet reëel om bij hogere inkomens uit 

te gaan van uitsluitend de basisnorm. Daarom dient naast de basisnorm ten minste 15% van het inkomen, na aftrek 

van de norm woonlast en de basisnorm, voor levensonderhoud beschikbaar te zijn. Dit is de leennorm, die dus 

afhankelijk is van het inkomen en de gezinssituatie. De minimale leennormen voor de hogere inkomens zijn mede 

afhankelijk van de wijze waarop toeslagen en vakantiegeld worden meegenomen in het inkomen.

VFN Leennormen vanaf 1 januari 2020:

Alleenstaand Alleenstaand 
met kinderen

Gehuwden/
Samenwonenden

Gehuwden/
Samenwonenden 

met kinderen

Totaal inkomen  € 1.124,-  € 1.778,-  € 1.657,-  € 2.049,-

Norm woonlast –  € 229,-  € 229,-  € 229,-  € 229,-

Uitgaven ster (*) posten –  € 110,-  € 335,-  € 132,-  € 176,-

10% reservering +  € 79,-  € 121,-  € 130,-  € 164,-

Branche toeslag +  € 100,-  € 100,-  € 100,-  € 100,-

Risico opslag +  € 0,-  € 272,-  € 0,-  € 0,-

Basisnorm incl. =  € 964,-  € 1.707,-  € 1.526,-  € 1.908,-

Vakantietoeslag –  € 51,-  € 51,-  € 73,-  € 73,-

Overige toeslagen –  € 99,-  € 753,-  € 192,-  € 584,-

Basisnorm  
excl. alle toeslagen

=  € 814,-  € 903,-  € 1.261,-  € 1.251,-

Minimumnorm inkomens  
≥ € 3.499,- incl. *

 € 1.309,-  € 1.942,-  € 1.787,-  € 2.113,-

Minimumnorm inkomens  
≥ € 3.104,- excl. *

 € 1.425,-  € 1.739,-

Minimumnorm inkomens  
≥ € 3.285,- excl. *

 € 1.190,-  € 1.649,-

* toeslagen en vakantiegeld
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Voor de verschillende gezinscategorieën dient de exclusief leennorm vanaf 1 januari 2020 als volgt te worden bepaald:

• Alleenstaand: Leennorm = (basisnorm) + (15% x (Netto inkomen-norm woonlast – basisnorm)) + (€ 40,-)

• Alleenstaand met kinderen: Leennorm = (basisnorm) + (15% x (Netto inkomen-norm woonlast – 

basisnorm)) + (€ 226,-)

• Gehuwden/Samenwonenden: Leennorm = (basisnorm) + (15% x (Netto inkomen-norm woonlast – 

basisnorm)) + (€ 119,-)

• Gehuwden/Samenwonenden met kinderen: Leennorm = (basisnorm) + (15% x (Netto inkomen-norm 

woonlast – basisnorm)) + (€ 244,-)

Onder vaste lasten worden ten minste verstaan de werkelijke woonlasten (de werkelijke maandlast voor huurders 

en de netto maandlast op basis van de uitgewerkte fictie in het geval van huiseigenaren), alimentatie en 

financieringslasten.

Ingeval van een koopwoning met een hypothecaire financiering wordt om de fictieve netto woonlasten vast te 

stellen uitgegaan van een fictieve belastingteruggaaf die afhankelijk is van de hoogte van het (gezamenlijke) bruto 

inkomen van de aanvrager(s). Bij (gezamenlijke) inkomens vanaf anderhalf keer modaal mag gerekend worden met 

een belastingvoordeel van 15% op de bruto woonlast. Bij de lagere inkomens mag worden uitgegaan van een

belastingvoordeel van 10% op de bruto woonlast.

Onder bruto lasten van een woningfinanciering worden verstaan: te betalen rente; contractuele aflossingen; 

contractuele betalingen van premie voor (een) aan de woningfinanciering gekoppelde kapitaalverzekering(en); 

contractuele betalingen van inleg van (een) aan de woningfinanciering gekoppelde spaar- en/of beleggings-

rekening(en);erfpachtcanon/retributie/liggelden bij woonboten. De eventuele premie voor een overlijdens -

risicoverzekering behoeft niet in aanmerking te worden genomen als onderdeel van de bruto maandlast.

De aanbieder mag bij het vaststellen van de woonlasten van een huiseigenaar ook uitgaan van de netto lasten per 

maand van de woningfinanciering op basis van een annuïtair aflossingsschema van het bedrag van de (resterende)

woningfinanciering berekend over een periode van 30 jaren, op basis van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen.

Als de forfaitaire aftrek leidt tot een vastgestelde maandlast van minder dan € 350,-, wordt een maandlast van  

€ 350,- gehanteerd in het kader van de kredietbeoordeling.

Als de bruto hypotheeklast minder bedraagt dan € 350,- wordt geen forfaitaire aftrek gehanteerd (dan is de te 

hanteren maandlast in het kader van de kredietbeoordeling de bruto maandlast van de hypotheek).

De kredietaanbieder mag in het kader van de kredietwaardigheidstoetsing ook uitgaan van de werkelijke netto

maandlasten van de hypotheek voor de consument. Als hiervoor wordt gekozen dient op adequate wijze rekening 

te worden gehouden met (mogelijk) stijgende netto hypotheeklasten gedurende de looptijd van het krediet.

De overige vaste lasten maken doorgaans deel uit van het pakket voor levensonderhoud dat het Nibud hanteert. 

Lasten die daarin niet zijn opgenomen en, evenals alimentatie overigens, niet bij elke consument voorkomen zijn 

bijvoorbeeld extra ziektekosten, hoge energielasten, kinderopvang of pensioenverplichtingen. Het is aan de 

aanbieder om daar invulling aan te geven.
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Onder netto inkomen, als gebruik wordt gemaakt van de exclusief leennormen, wordt verstaan het netto 

maandelijkse inkomen op basis van een kalendermaand, waarin niet wordt meegenomen zorgtoeslag, 

vakantiegeld, kinderbijslag, reiskostenvergoedingen, tegemoetkoming schoolkosten en belastingteruggaaf 

ziektekosten/TBU.

Voorbeeld

Bij samenwonenden met een netto inkomen exclusief vakantiegeld en toeslagen van € 2.067,- bedraagt (per  

1 januari 2020) de basisnorm € 1.261,-. Voor levensonderhoud dient vanwege de inkomensafhankelijke norm 

na kredietverlening (€ 2.067,- -/- € 229,- -/- €1.261,-) x 15% + € 1.261,- + € 119,- is € 1.466,55 beschikbaar te 

blijven. Dit is de leennorm voor deze consumenten. Stel dat de huur € 400 bedraagt, dan resteert als maximale 

maandlast voor kredietverlening € 2.067,- -/- € 1.466,55 -/- € 400,- = € 200,45.

Dat correspondeert met een doorlopend krediet van 50 x € 200,45 = € 10,022,50. Dit is slechts een cijfermatig

voorbeeld omdat de kredietgever nog allerlei andere omstandigheden in zijn beoordeling kan betrekken, zoals

alimentatie of al bestaande financieringslasten, waardoor het maximaal te verstrekken krediet kan afwijken van 

dit voorbeeld. Als de kredietaanbieder een Aflopend Krediet verstrekt aan de consument is het maximaal te 

verstrekken bedrag afhankelijk van de wijze waarop de maandelijkse verplichtingen van het Aflopende Krediet 

worden vastgesteld.

De financier dient de hoogte van het inkomen en de woonlasten te verifiëren.
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Bijlage Tabel omrekeningsfactoren* aflopend krediet

Looptijd in 
maanden

Minimum 
kredietbedrag

2.000  
tot 5.000

5.000 
 tot 10.000

10.000
tot 30.000

30.000
en hoger

12  € 2.000,- 9,0808 9,0354 8,9726 8,9602

18  € 2.000,- 6,2933 6,2480 6,1855 6,1731

24  € 2.000,- 4,9041 4,8583 4,7952 4,7827

30  € 2.000,- 4,0741 4,0276 3,9637 3,9511

36  € 2.500,- 3,5238 3,4765 3,4115 3,3987

42  € 3.000,- 3,1332 3,0850 3,0190 3,0060

48  € 3.000,- 2,8424 2,7934 2,7262 2,7130

54  € 4.000,- 2,6182 2,5682 2,4999 2,4865

60  € 4.000,- 2,4405 2,3897 2,3201 2,3065

72  € 15.000,- - - 2,0537 2,0396

84  € 15.000,- - - 1,8669 1,8524

96  € 15.000,- - - 1,7298 1,7149

120  € 15.000,- - - 1,5449 1,5291

* Per € 100,- krediet.
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