
Vaststelling 
toetsinkomen
in geval van een inkomensdaling

Ingangsdatum 6 april 2020

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
De inhoud kan op elk moment door Florius worden gewijzigd. 
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Vanuit de doelstelling van een verantwoorde acceptatie 
hanteert Florius een aangepaste vaststelling van het toetsinkomen
in geval van inkomensdaling ten gevolge van de Corona-uitbraak.

De overheid heeft een aantal maatregelen getroffen… 

Voor klanten die als gevolg van de Corona crisis (tijdelijk) te maken 
krijgen met een lager inkomen, willen we als Florius een aantal 
aanvullende maatregelen op het gebied van ons acceptatiebeleid nemen  

Zzp’ers kunnen aanvulling aanvragen voor levensonderhoud

Werktijdverkorting: overheid neemt 90 procent van het salaris over  

Bedrijven hoeven komende drie maanden nog geen belasting te 
betalen

Half jaar uitstel van aflossing voor leningen kleine ondernemers

Instelling noodloket waar zwaarst getroffen bedrijven direct EUR 4.000 
krijgen

Bevoegdheid tot het toepassen van dit advies/beleid ligt bij Operations 
Hypotheken waarbij we willen meedenken in het belang van de klant. 
Dit kan dus ook betekenen dat we niet akkoord gaan met een 
financiering

Deze  adviezen en maatregelen zijn van tijdelijke aard en gelden in 
ieder geval tot 1 juni 2020 maar kunnen indien noodzakelijk eerder 
aangepast worden

De maatregelen en adviezen geldt voor zowel NHG als niet-NHG 
aanvragen

… en dat geldt ook voor Florius
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Het toetsinkomen van klanten wijzigt afhankelijk van 
de inkomensbron (1)

3. Getekend Bindend Aanbod 
Nog niet gepasseerd (pijplijn)

AOW en Pensioen 
incl. lijfrente  

Loondienst tijdelijk met 
intentie 

Loondienst vast Loondienst tijdelijk zonder 
intentie 

Flexwerkers

• Geen extra acceptatie-
eisen 

• Geen extra acceptatie eisen • Intentieverklaring afgegeven 
na 15 maart: geen extra 
acceptatie eisen

Intentie afgegeven voor 15 
maart: 

• Nieuwe werkgeversverlaring
en intentieverklaring opvragen. 
De werkgever moet daarin 
aangeven dat bij gelijkblijvend 
functioneren niet wordt 
verwacht dat het 
dienstverband wordt beëindigd 
als gevolg van de coronacrisis.

• Als intentieverklaring is 
vervallen:  Zie loondienst 
tijdelijk zonder intentie

• 90% van gemiddelde 
inkomen afgelopen 3 
kalenderjaren, max huidig 
inkomen 
(werkgeversverklaring 15
maart of later)

Als dat onvoldoende is dan:

• 90% van gemiddeld inkomen 
afgelopen 3 kalenderjaren 
max laatste kalenderjaar

én 
• Aantonen eigen middelen

tenminste 6 maanden

• 90% van gemiddelde 
inkomen afgelopen 3 
kalenderjaren, max huidig 
inkomen 
(werkgeversverklaring 15 
maart of lager)

Als dat onvoldoende is dan:  

• 90% van gemiddeld inkomen 
afgelopen 3 kalenderjaren, 
max laatste kalenderjaar

én 
• Aantonen eigen middelen 

tenminste 6 maanden

Met aantonen eigen middelen 6 maanden wordt bedoeld: Het aantonen dat de klant voldoende eigen middelen heeft om de volledige maandlast van de hypothecaire geldlening 
gedurende tenminste 6 maanden uit deze eigen middelen te voldoen

In alle situaties geldt dat, ook wanneer de verstrekking passend is conform reguliere toetsing op basis van de nieuw aangeleverde gegevens, door adviseur en acceptant beoordeeld 
moet worden of de verstrekking verantwoord is. Dit dient te allen tijde onderbouwd en vastgelegd te worden in het klantdossier en evt. adviesrapport.
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Het toetsinkomen van klanten wijzigt afhankelijk van 
de inkomensbron (2)

IBL
(Inkomensbepaling Loondienst) Perspectiefverklaring

• Perspectief verklaring afgegeven na
15 maart: Geen extra acceptatie-
eisen

• Perspectiefverklaring afgegeven 
voor 15 maart: Nieuwe 
perspectiefverklaring aanleveren als 
LTI > 90%

IBL kan alleen nog gebruikt worden voor 
aanvragers loondienst vast. Voor alle andere 
loondienst verbanden kan IBL tijdelijk niet 
gebruikt worden.

In de tool IBL komt er bij alle niet loondienst vast 
aanvragen een opmerking te staan dat er a.g.v. 
de coronacrisis andere acceptatieregels kunnen 
gelden en dat het acceptatiebeleid van de 
geldgever geraadpleegd moet worden.

Arbeidsmarktscan

• Arbeidsmarktscan afgegeven na 15 
maart: Geen extra acceptatie-eisen

• Arbeidsmarktscan afgegeven voor
15 maart: Nieuwe arbeidsmartktscan
aanleveren als LTI > 90%

In alle situaties geldt dat, ook wanneer de verstrekking passend is conform reguliere toetsing op basis van de nieuw aangeleverde gegevens, door adviseur en acceptant beoordeeld 
moet worden of de verstrekking verantwoord is. Dit dient te allen tijde onderbouwd en vastgelegd te worden in het klantdossier en evt. adviesrapport.
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Het toetsinkomen van klanten wijzigt afhankelijk van 
de inkomensbron (3)
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Ondernemers
>3 jaar   

ZZP / Freelancer Startende ondernemers   
< 3 jaar 

Uitkeringen: IVA, 
Wajong, ANW en WAO

• Geen extra acceptatie-
eisen

Dan stellen we de onderstaande vijf aanvullende vragen (zie Inkomensverklaring tijdens Coronacrisis) :
1. Wordt de ondernemer getroffen door de coronacrisis? Zo ja, beantwoord de onderstaande vragen. 

Nee, leg dan uit waarom. 
2. Op welke wijze is de ondernemer van plan om hiermee om te gaan?
3. Hoe zal dat financieel uitpakken?
4. Is er Overheidssteun aangevraagd en wat is de inhoud en status hiervan?
5. Heeft de ondernemer nog reserves om (verdere) tegenslagen op te vangen? Als reserves onvoldoende 

blijken: aantonen eigen middelen tenminste 6 maanden

Onderstaande sectoren zijn op dit moment de kwetsbare beroepen/branches waar extra oplettendheid 
noodzakelijk is:
• Horeca
• Toerisme & recreatie
• Cultuur & sport
• Luchtvaart
• Persoonlijke dienstverlening (waar onder valt bijvoorbeeld: kappers, nagelstudio’s, schoonheidssalons 

etc.)
• Kinderdagverblijven / kinderopvang
• Transport (bijvoorbeeld personenvervoer)
• Detailhandel (bijvoorbeeld winkeliers)
• Sectoren / beroepen die we op basis van “gezond verstand” kwalificeren als risicovol  
o.b.v. bovenstaande vragen beoordeelt de adviseur/acceptant met aanvullende en onderbouwende 
stukken of de aanvraag haalbaar is en legt dit vast in het klantdossier en evt. adviesrapport. 

Overig

• Geen extra acceptatie-
eisen

Met aantonen eigen middelen ten minste  6 maanden wordt bedoeld: Het aantonen dat de klant voldoende eigen middelen heeft om de volledige maandlast van de hypothecaire 
geldlening gedurende tenminste 6 maanden uit deze eigen middelen te voldoen

In alle situaties geldt dat, ook wanneer de verstrekking passend is conform reguliere toetsing op basis van de nieuw aangeleverde gegevens, door adviseur en acceptant beoordeeld 
moet worden of de verstrekking verantwoord is. Dit dient te allen tijde onderbouwd en vastgelegd te worden in het klantdossier en evt. adviesrapport.



Meer weten?
Kijk op www.florius.nl/FAN
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