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Waarom Inkomensbepaling 
Loondienst gebruiken?

• Snel

→ Met DigiD 24/7 beschikbaar

• Zekerheid

→ Adviseurs en alle geldverstrekkers 
gebruiken dezelfde rekentool

• Betrouwbaar

→ Overheidsbron

• Gemak

→ Volledig digitaal



• Klanten met een actuele loondienstbetrekking

• Voor hypotheekaanvragen met en zonder NHG

• Ook als maar 1 van de 2 schuldenaren in aanmerking komt 
voor IBL  

Voor wie is de Inkomensbepaling Loondienst?



























• Onderzoek onder adviseurs die
de Inkomensbepaling Loondienst 
gebruiken

TIP

• Vraag klant al in oriëntatiefase zijn 
UWV verzekeringsbericht 
te downloaden

• Voor of tijdens het eerste gesprek is handig 
(zeker als klant nog zijn DigiD moet regelen)

Timing
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• Hoe is de methode opgebouwd

• Het UWV verzekeringsbericht

• Toelichting op de rekenregels

• De rekentool

• Wanneer Inkomensbepaling Loondienst 
gebruiken
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INKOMENSBEPALING LOONDIENST
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INKOMENSBEPALING LOONDIENST
HOE IS DE METHODE OPGEBOUWD

Geautomatiseerde inkomensvaststelling op basis van het SV loon

SV Loon

Het sv-loon is al het loon dat de werknemer krijgt en ook bijvoorbeeld 

vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, 13e maand, ploegentoeslag en 

bijtelling van een auto van de zaak.

Methode is opgebouwd uit:

• SV Loon en UWV verzekeringsbericht

• Rekenregels om een inkomen vast te kunnen stellen met de gegevens 

uit het UWV verzekeringsbericht

• Rekentool
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INKOMENSBEPALING LOONDIENST
HET UWV VERZEKERINGSBERICHT

• Contractvorm 

• Periode 

• Aantal uur 

• SV Loon
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INKOMENSBEPALING LOONDIENST
TOELICHTING OP DE REKENREGELS; BESLISBOOM
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INKOMENSBEPALING LOONDIENST
TOELICHTING OP DE REKENREGELS; SPECIFICATIES VRAAG 1

1. Werkt de hypotheekaanvrager momenteel in loondienst?

Check op het UWV verzekeringsbericht of er in de meest recente maand of periode 

een werkgever staat met meer dan 0 uren.

• Indien ja > door naar vraag 2

• Indien nee> geen berekening mogelijk
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INKOMENSBEPALING LOONDIENST
TOELICHTING OP DE REKENREGELS; SPECIFICATIES VRAAG 2

2. Heeft de hypotheekaanvrager de afgelopen 3 maanden voldoende gewerkt?

• Controle of de klant minder is gaan werken (berekening urenpercentage)

• Wanneer het gemiddelde aantal uren van de afgelopen drie maanden meer dan 

10% afwijkt van de 12 maanden daar voor, dan wordt er een parttime percentage in 

de berekening betrokken. 

• In dat geval gelden berekeningen: A2, B2, C2 en D3
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INKOMENSBEPALING LOONDIENST
TOELICHTING OP DE REKENREGELS; SPECIFICATIES VRAAG 3

3. Werkt de hypotheekaanvrager minimaal 24 maanden bij zijn/haar werkgever en 

vermeldt het UWV verzekeringsbericht een vast dienstverband?

Vermeld de contractvorm: ‘Schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, 

geen oproepovereenkomst’

In dit geval wordt de contractvorm gezien als een ‘vast’ dienstverband.

Aanvullend geldt dat de klant minimaal 24 maanden bij dezelfde werkgever in dienst 

moet zijn om voor berekening A in aanmerking te komen. 
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INKOMENSBEPALING LOONDIENST
TOELICHTING OP DE REKENREGELS; SPECIFICATIES VRAAG 4

4. Werkt de hypotheekaanvrager minimaal 3 maanden bij zijn / haar werkgever 

en vermeldt het UWV-verzekeringsbericht een vast dienstverband? 

Het toetsinkomen van de klant met een vast contract met een dienstverband langer 

dan 3 maanden, maar korter dan 24 maanden komt terecht in berekening D. 

Wanneer er geen vast dienstverband kan worden vastgesteld wordt de C 

berekening uitgevoerd.



dkdkdkdkdk

32

INKOMENSBEPALING LOONDIENST
TOELICHTING OP DE REKENREGELS; SPECIFICATIES VRAAG 5

5. Is het inkomen van de hypotheekaanvrager de afgelopen 24 maanden bestendig?

Bestendig inkomen 

Een inkomen is bestendig als de inkomensstijging maximaal 20% per jaar is en er geen 

incidentele pieken in het inkomen zijn

• De inkomensstijging mag maximaal 20% per jaar zijn

• Een maandinkomen is een piek als deze meer dan 30% afwijkt van de voorgaande 

maand

• De uitkomst van de bestendigheidstoets bepaalt of berekening A of B wordt 

uitgevoerd.
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INKOMENSBEPALING LOONDIENST
REKENTOOL; A BEREKENING

Toetsinkomen A berekening: 
is gemiddelde SV-loon van afgelopen 12 
maanden* (excl. verlof)
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INKOMENSBEPALING LOONDIENST
REKENTOOL; B BEREKENING

Toetsinkomen B berekening:
is gemiddelde afgetopte SV-loon van 
afgelopen 24 maanden, gemaximeerd op 
het afgetopte SV-loon van afgelopen jaar 
(excl. verlof)



dkdkdkdkdk

35

INKOMENSBEPALING LOONDIENST
REKENTOOL; C BEREKENING

Toetsinkomen: C berekening

is gemiddelde afgetopte SV-loon van 

afgelopen 36 maanden, gemaximeerd op 

het afgetopte SV-loon van afgelopen jaar, 

berekend over alle werkgevers die in deze 

categorie vallen



dkdkdkdkdkVoorbee

36

INKOMENSBEPALING LOONDIENST
REKENTOOL; D BEREKENING

Toetsinkomen D berekening:
12 * het laagste SV loon van de 
afgelopen 3 maanden bij een werkgever
met vast dienstverband.
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INKOMENSBEPALING LOONDIENST
WANNEER INKOMENSBEPALING LOONDIENST GEBRUIKEN

dkdkdkdkdkVoorbeeWanneer Inkomensbepaling Loondienst 
gebruiken

Inkomensbepaling Loondienst levert binnen één methode 

een toetsinkomen voor meerdere klantgroepen

• Vast en tijdelijk dienstverband

• Flexwerk

• Meerdere dienstverbanden

Inkomensbepaling Loondienst kan niet gebruikt worden 

voor klanten met een loonhistorie korter dan 3 maanden. 
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INKOMENSBEPALING LOONDIENST
TOELICHTING OP DE REKENREGELS

Rekenregels vastgelegd in beslisboomdocument

www.hdn.nl/InkomensbepalingLoondienst

http://www.hdn.nl/inkomensbepalingloondienst


Naam | datum

BEDANKT
ZIJN ER NOG VRAGEN?
ROB VAN SLOOTEN & PATRICK LAMERS |




