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Datum: 23 december 2020 

Aan: Leden VFN 

 

Door middel van deze ledencirculaire brengen wij u op de hoogte van een belangrijke ontwikkeling. 

 

Nadere toelichting op tijdelijke verzwaring leennormen 
Per 1 januari tot 1 april 2021 is een tijdelijke verzwaring van de leennormen van kracht om daarmee de periode 

tot invoering van de daadwerkelijke leennormen te overbruggen. Mede door de recent georganiseerde vraag-

antwoordsessies is ons duidelijk geworden dat er verschillende interpretaties in de markt van de wijze van 

invoering van de tijdelijke verzwaring zijn.  

 

Bij de tijdelijke verzwaring worden de verhogingen van de Quick Fix (ingevoerd per 1 januari 2020) verder 

verhoogd. De aftoppingsgrenzen bij de verschillende inkomenscategorieën behoren hierop evenredig aangepast 

te worden zodat de verzwaring voor iedere klantsituatie geldt. In tabel 2 hieronder worden de 

aftoppingsgrenzen weergegeven die verstrekkers dienen te hanteren om de verzwaring op de juiste manier te 

implementeren. 

 

Naar aanleiding van de verschillende interpretaties in de markt, zijn de NVB en VFN met de AFM in gesprek 

gegaan. De AFM heeft in dit gesprek aangegeven dat zij verwacht dat iedere verstrekker de aftoppingsgrenzen 

evenredig met de aanpassing van de Quick Fix aanpast.  

 

In verdere afstemming met de AFM roepen de NVB en VFN aanbieders op om de aftoppingsgrenzen zo snel 

als mogelijk op de juiste wijze in hun systemen en acceptatieproces in te passen voor zover dat nog niet is 

gedaan. De AFM heeft aangegeven actief en strikt toe te zien op naleving hiervan vanaf 1 januari 2021. 

 
Tabel 1 Oude aftoppingsgrenzen per 1-1-2020 
 

 Alleenstaande Alleenstaande 
met kinderen 

Paar Paar met 
kinderen 

Minimumnorm inkomens 
≥ 3499 incl* 

1309 1942 1787 2113 

Minimumnorm inkomens 
≥ 3104 excl* 

 1425  1739 

Minimumnorm inkomens 
≥ 3285 excl* 

1190  1649  

* Toeslagen en 
vakantiegeld 

    

 
Tabel 2 Nieuwe aftoppingsgrenzen per 1-1-2021 
 

 

 Alleenstaande Alleenstaande 
met kinderen 

Paar Paar met 
kinderen 

Minimumnorm inkomens 
≥ 3499 incl* 

1544 2167 1994 2277 

Minimumnorm inkomens 
≥ 3104 excl* 

 1650  1903 

Minimumnorm inkomens 
≥ 3285 excl* 

1425  1856  

* Toeslagen en 
vakantiegeld 
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Wij betreuren het ten zeerste dat deze onduidelijkheid blijkbaar is ontstaan bij enkele aanbieders. We realiseren 

ons, dat door de aanstaande feestdagen het lastig zal zijn nu nog actie te ondernemen, maar wilden u toch zo 

snel mogelijk informeren.  

 

Mocht u vragen hebben over of u wel of niet de aftoppingsgrenzen heeft aangepast, neemt u dan contact op 

met de NVB of de VFN. Wij kunnen u dan voorzien van een nadere technische toelichting over dit punt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Martin Aalders 

Voorzitter VFN 

 

 


