INKOMENSVERKLARING
INKOMENSVERKLARING
ONDERNEMER
Voor hypotheekadviseurs en geldverstrekkers
Vraag dan een
INKOMENSVERKLARING
ONDERNEMER

www.nhg.nl/ondernemer
En maak keuze uit één van
de onafhankelijke rekenexperts

MINIMAAL 1 JAAR
EIGEN BEDRIJF

Download de opdrachtbevestiging en stuur
die samen met de daarin gevraagde
inkomensgegevens van de aanvrager in.

Heb je een hypotheekaanvraag
(met NHG) van een ondernemer?

aan!

Kwaliteit

Snelheid

Ondernemersinkomen
vastgesteld door onafhankelijke
rekenexpert

Binnen VIJF
werkdagen opgeleverd
ZES maanden geldig
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Ontvang binnen vijf werkdagen per mail
een PDF met de inkomensverklaring

Transparantie
Duidelijkheid
vooraf, bruikbaar voor meerdere
geldverstrekkers

Let op, de opdrachtgever betaalt een vergoeding voor de inkomensverklaring ondernemer, de hoogte is afhankelijk van de ondernemingsvorm. De bedragen staan in de opdrachtbevestiging.

spelregels vanaf 1 juli 2018

NHG Inkomensverklaring Ondernemers

Inleiding
Met de Inkomensverklaring Ondernemers geeft NHG
álle ondernemers die langer dan 12 maanden actief
zijn toegang tot een hypotheek met NHG. Hiermee
verbeteren ze de verantwoorde toegang en betaalbaarheid van hypotheken voor ondernemers, wordt
het proces van het verkrijgen van een hypotheek
makkelijker en heeft de geldverstrekker vooraf duidelijkheid en zekerheid over het inkomen voor toetsing.

door te sturen naar de deskundige. Op het opdrachtformulier is hiervoor een onderdeel opgenomen.

Criteria voor vaststellen toetsinkomen
•

Het toetsinkomen wordt vastgesteld op basis
van het gemiddelde inkomen over de laatste
drie kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn
van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Inkomsten uit sociale uitkeringen worden buiten beschouwing gelaten.
Verder mag de ondernemer maximaal 1 kalen-

De Inkomensverklaring Ondernemer is een uitbreiding en vervanging van de eerdere inkomensverklaring voor ZZP’ers.

Hoe werkt het?
Heb je een klant met een eigen onderneming, laat
dan een Inkomensverklaring Ondernemer opstellen
door overviewz of één van de andere door NHG geselecteerde partijen.
De keuze voor een van deze experts staat vrij, onder
voorwaarde dat de ondernemer geen zakelijke relatie met de gekozen partij heeft of de afgelopen 3
jaar heeft gehad.
In alle gevallen moet de opdrachtbevestiging worden gebruikt (zie Formulieren en Instructies). Hierin
moet onder meer de opdrachtgever worden vermeld. Dit kan de ondernemer zelf, de hypotheekadviseur of een geldverstrekker zijn.
Wanneer je als professional opdrachtgever bent
Houd er rekening mee dat:
•
•

•

de inkomensverklaring uitsluitend wordt verstrekt
aan de opdrachtgever
de rekening door de opdrachtgever voldaan
moet worden. De kosten zijn afhankelijk van de
ondernemingsvorm, de bedragen staan in de
opdrachtbevestiging.
de opdrachtbevestiging ook een checklist bevat
met aan te leveren documenten in pdf-formaat.

•
•

derjaar geen inkomen hebben gehad. Het gemiddelde wordt in dat geval nog steeds over drie
jaar berekend.
Is er in het laatste jaar minder verdiend dan het
gemiddelde inkomen? Dan geldt het laatste jaar.
Tot slot wordt gekeken naar het lopende boekjaar. De actuele inkomen moet minstens in lijn zijn
met het gemiddelde.

Zo wordt in een vroeg stadium duidelijk of een hypotheek met NHG mogelijk is op basis van het ondernemersinkomen.

Als je als opdrachtgever optreedt, heb je toestemming nodig van de ondernemer om de documenten
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Doorlooptijd maximaal vijf werkdagen

Wanneer verplicht?

Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging en alle benodigde stukken in pdf-formaat stelt
de deskundige binnen vijf werkdagen het toetsinkomen vast, dat wordt vastgelegd in de Ínkomensverklaring Ondernemer’. Dit document wordt in pdf-formaat per mail toegezonden aan de opdrachtgever.

Voor ondernemers die 12 tot 36 maanden actief zijn,
is gebruik van de Inkomensverklaring Ondernemers
verplicht om in aanmerking te komen voor een hypotheek met NHG. Is een ondernemer langer dan 36
maanden actief dan kan er gekozen worden uit de
Inkomensverklaring of IB-aangiftes van de afgelopen
drie kalenderjaren.

6 maanden geldig
Vanaf de dagtekening van de inkomensverklaring is
dit document zes maanden geldig. Binnen deze termijn moet het bindend aanbod worden gedaan.

Nodig voor het hypotheekdossier voor NHG?
Neem in het hypotheekdossier voor NHG met betrekking tot het ondernemersinkomen uitsluitend de Inkomensverklaring Ondernemer op. Heeft de ondernemer naast zijn inkomen als zelfstandige ook inkomsten
uit een dienstbetrekking? Neem voor deze inkomsten
dan de gebruikelijke stukken op in het dossier.

Per 01-01-2019 wordt het toetskader opgenomen in
de Voorwaarden & Normen, en is gebruik ervan verplicht voor alle NHG aanvragen.

NHG toets en meer informatie
Als professional kun je gebruikmaken van de NHGToets om snel en efficiënt te kunnen toetsen of NHG
kan worden verstrekt. Wil je meer weten over de mogelijkheden voor ondernemers? Neem dan contact
op met ons Service Centre.

Inkomensverklaring Ondernemer
Voorbeeld Inkomensverklaring Ondernemer IB
Voorbeeld Inkomensverklaring niet-IB
Toetskader

Het toetsinkomen:
deskundig en onafhankelijk vastgesteld
Op basis van de door u aangeleverde stukken doet
overviewz vooraf altijd een zogenaamde ‘quickscan’
om te zien of een toetsinkomen kan worden vastgesteld.
Is dat niet het geval, dan geeft overviewz de opdracht terug en worden er ook geen kosten in rekening gebracht.

Inkomensverklaring laten opstellen
U kunt via uw hypotheekadviseur de opdracht geven om het toetsinkomen te laten vaststellen. Maar u
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kunt ook zelf opdracht geven aan overviewz. Gebruik
daarvoor altijd de opdrachtbevestiging. Zo krijgt u in
een vroeg stadium, nog voordat meer kosten voor
een hypotheekadvies worden gemaakt, inzicht of u
een hypotheek met NHG kunt krijgen op basis van
uw ondernemersinkomen.
Uiteraard dient u bij het verdere hypotheektraject te
voldoen aan andere criteria zoals een BKR-toets of
het taxatierapport van de woning. Neem hiervoor
contact op met uw hypotheekadviseur of beoogde
geldverstrekker.

De opdrachtbevestiging bevat ook een checklist
met door u aan te leveren documenten in pdf-formaat. Treedt iemand anders voor u op als opdrachtgever, dan heeft deze uw toestemming nodig om de
documenten door te sturen naar overviewz.

Wat zijn de kosten?
De kosten zijn afhankelijk van het soort onderneming.
Klik hier voor de overviewz tarieven.

Over overviewz

Houd er rekening mee dat:
•
•

de inkomensverklaring uitsluitend wordt verstrekt
aan de opdrachtgever;
de rekening door de opdrachtgever voldaan
moet worden.

overviewz is 100% onafhankelijk en objectief. Wij
geven zelf geen financiële adviezen en bemiddelen ook niet in financiële- of verzekeringsproducten.
Onze specialisten zijn mensen uit de praktijk met vaak
jarenlange ervaring met dit vakgebied, opgedaan in
tal van relevante functies.

Anthonie Fokkerstraat 14a
3772 MR Barneveld
085 04 100 66
info@overviewz.nl
www.overviewz.nl
© overviewz - 2018-2019

