
 

 

 

 

 

Beste meneer, mevrouw, 

Graag willen wij u informeren over het feit dat de acceptatiehandleiding van IQWOON wordt herzien 

per 1 januari 2020. 

In dit document worden de belangrijkste wijzigingen in de acceptatiehandleiding van IQWOON 

vermeld. Wij verzoeken u de acceptatiehandleiding goed door te lezen. 

Het overzicht met de belangrijkste wijzigingen is opgedeeld in twee delen: 

1. Wijzigingen die voortkomen uit aanpassingen in de Voorwaarden en Normen van Nationale 

Hypotheek Garantie (NHG) en de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet (TRHK) 

2. Overige wijzigingen 

Voor vragen en opmerkingen staan wij u graag te woord. 
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Wijzigingen i.v.m. NHG en de TRHK 

Hoofdstuk Wijziging 

 

2.2.3 Per 1 januari 2020 is het bij NHG mogelijk om gebruik te maken van de 

Arbeidsmarktscan. In de acceptatiehandleiding van IQWOON is opgenomen dat dit bij 

IQWOON niet mogelijk is. Deze regel geldt voor aanvragen met en zonder NHG. 

 

5.2 Ook bij een energieneutrale woning met een maximaal primair fossiel energiegebruik dat 

gelijk is aan of lager is dan 0 kWh/m2 per jaar mag nu € 15.000 buiten beschouwing 

worden gelaten bij het vaststellen van de maximale financieringslast. 

 

7.3 De getallen 70 en € 21.000,- zijn gewijzigd naar respectievelijk 80 en € 21.500,- 

 

11.2 Voorheen was het niet mogelijk bij IQWOON om de waarde van een verpande 

spaarverzekering of spaarrekening op te tellen bij het maximaal te verstrekken 

overbruggingskrediet. Per 1 januari 2020 kan dit wel. Wel dient de geldverstrekker van 

de huidige lening te verklaren dat de waarde van de verpande spaarverzekering of 

spaarrekening (uiterlijk) op de datum van de aflossing van de huidige lening in mindering 

wordt gebracht op deze lening. 

 

14 (Bijlage) NHG heeft Artikel B4 (‘Overname borgtocht door nieuwe geldverstrekker’) laten vervallen 

en Norm 3 (‘Reeds eigenaar-bewoner’) is herschreven. IQWOON volgt deze wijzigingen. 

Wel hanteren wij de volgende aanvullende voorwaarden: 

 

• Norm 3.1.2: 

 

IQWOON voert een verkorte inkomenstoets uit gebaseerd op annuïtaire lasten. Hierbij 

wordt alleen gekeken naar het inkomen van de klant en naar de lasten van bij het BKR 

geregistreerde kredieten. Lasten uit bijvoorbeeld erfpacht, alimentatie of een DUO-lening 

worden buiten beschouwing gelaten. De inkomenstoets moet positief zijn.  

Er moet een kopie van de hypotheekakte van de huidige lening worden aangeleverd. 

Hieruit moet kunnen worden herleid dat de huidige lening is afgesloten met NHG. 

Tevens moet de looptijd van de lening uit de akte blijken (deze mag niet worden 

verlengd). Daarnaast moet de hoogte van de huidige aflossingsvrije lening (indien van 

toepassing) blijken uit de akte. Deze aflossingsvrije lening mag bij IQWOON niet worden 

verhoogd. 

 

• Norm 3.4.1, 3.4.2 en 3.4.3  

 

Er moet een kopie van de hypotheekakte van de huidige lening worden aangeleverd. 

Hieruit moet kunnen worden herleid dat (een deel van de) huidige lening is afgesloten 

met NHG. 

 



 

 

 

Norm 3.1.2: 

 

Het aflossen van een reeds bestaande Starterslening is niet mogelijk door middel van 
een aanvullende lening. 
 

 

 

Overige wijzigingen 

Hoofdstuk Wijziging 

1.3 en 14 

(bijlage) 

Een aanvrager met de Kroatische nationaliteit hoeft geen tewerkstellingsvergunning 

meer te overleggen. 

 

5.8.2 Wanneer een klant een woning wil (ver)bouwen, kan het zijn dat IQWOON hier een 

bouwdepot voor aanhoudt. Dit bouwdepot kan onderverdeeld worden in rubrieken. Vaak 

konden deze rubrieken bij IQWOON alleen worden aangepast na overleg van een nieuw 

taxatierapport. Wij hebben dit proces aanzienlijk versoepeld, waardoor een klant in veel 

voorkomende gevallen nu makkelijker de rubrieken van zijn bouwdepot kan wijzigen. 

Deze regel geldt voor aanvragen met als zonder NHG. 

 

6.3 Per februari zal het BKR drie nieuwe kredietsoorten introduceren om een beter 

onderscheid te kunnen maken tussen privé en zakelijke kredieten. Als een 

overeenkomst beroeps- of bedrijfsmatig wordt gesloten met een consument worden de 

nieuwe overeenkomstsoorten zakelijk krediet (ZK) of zakelijke financiële verplichtingen 

(ZO) toegevoegd. 

Voor de particulieren markt wordt de overeenkomstsoort HO (hypothecair krediet overige 

onroerende zaken) toegevoegd voor de hypothecaire kredieten die niet gerelateerd zijn 

aan de eigen woning (buy-to-let). 

In de acceptatiehandleiding van IQWOON hebben wij (alvast) aangegeven hoe wij deze 

overeenkomstsoorten beoordelen. 

 

14 (Bijlage) De eisen waar de VvE van een appartement aan moet voldoen zijn voor aanvragen mét 

en zonder NHG aan elkaar gelijk getrokken. 

 

 


