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Belangrijkste wijzigingen in  
onze Acceptatiegids per 1 januari 2018 
 
 
Onderstaand geven wij u een opsomming van de belangrijkste aanpassingen in de acceptatiegids per 1 januari 2018. In onze 
acceptatiegids leest u de precieze regelingen. 
 

1.2  
Aanvragers met een buitenlandse nationaliteit moeten laten zien dat zij 2 jaar (of langer) in Nederland woonachtig en werkzaam zijn.  
Dit was 3 jaar. 

2.2 
 Voor het flexinkomen vervalt de beperking van 90% LTV.  
 Voor het PGB inkomen geldt een extra eis. Het PGB inkomen telt alleen mee voor beroepsmatige zorgverleners. 
 Voor provisie en/of overwerk veranderen wij de norm. Deze was 20% van het vaste inkomen en wordt per 1 januari 2018 25% 

van 12x het maandinkomen (excl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering) .  
 Wij accepteren het huidige inkomen van een Arts In Opleiding tot Specialist (AIOS) en Arts Niet In Opleiding tot Specialist  

(ANIOS). Acceptatie van deze groep klanten blijft wel maatwerk. 

2.1  
Bij een rentevastperiode korter dan tien jaar, die aan het einde van de rentevast periode is afgelost, geldt de rente in de offerte ook 
als toetsrente. 

2.5  
Voor NHG is een ORV niet meer verplicht. Zonder NHG nog wel bij een LTV boven de 80%.  

3.2  
Een VVE moet een MJOP hebben. Er gelden uitzonderingen, deze vindt u in de acceptatiegids op pagina’s 16 en 17. 

3.4 
 Onze normen over verstrekkingspercentages verduidelijkt.  
 LTV wordt 100%. 

6.2  
 Onze normen over verstrekkingspercentages verduidelijkt.  
 LTV wordt 100%. 

6.4 
Voor het leningdeel waarop een rentekorting gegeven wordt i.v.m. een energiezuinige woning kan nu ook gekozen worden voor 
Lineair. Voorheen was dit alleen Annuïtair.  
 


