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Huidig beleid
De Expathypotheek 2021

Expats 2021
J.A. (Antonio) van Wijk

• Expats, kenniswerkers en overige werknemers die geen Nederlands nationaliteit hebben en
• Langer dan 6 maanden in Nederland wonen en werken; en

• Korter dan 36 maanden in Nederland wonen en werken.

• Vanaf meer dan 36 maanden wonen en werken in Nederland geldt de reguliere aanvraagprocedure voor een hypotheek
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Voorwaarden
De Expathypotheek 2021

Expats 2021
J.A. (Antonio) van Wijk

• Documenten
• Algemene voorwaarden Expats   klik hier

Productkaart                                   klik hier

https://intermediair.nibcdirect.nl/downloads/
https://intermediair.nibcdirect.nl/media/sobaovrz/productkaart_nibc-direct-extra-expats.pdf
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NIBC Direct Extra
De Expathypotheek 2021

Expats 2021
J.A. (Antonio) van Wijk

• De maximale verstrekking 
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Bruteren van het inkomen
De Expathypotheek 2021

Expats 2021
J.A. (Antonio) van Wijk

• Voorwaarden bruteringsfactor van 40% voor netto-inkomens
• Uitsluitend binnen de NIBC Direct Extra hypotheek

• Werkgever UN/ UN gerelateerd

• Verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel

• Maakt een kennismigrant met een netto-inkomen wel gebruik van de bruteringsfactor van 40% 
• is een vast dienstverband verreist; of

• is een tijdelijk dienstverband met een intentie tot vast dienstverband vereist; en

• wordt de totale lening behandeld met de box 3 woonquote.

• Maakt een kennismigrant met een netto-inkomen niet gebruik van de bruteringsfactor van 40%
• wordt de aanvraag behandeld als een reguliere aanvraag; en

• wordt de totale lening behandeld met de box 1 woonquote tenzij om andere redenen de box 3 woonquote gebruikt moet worden

• Bij meerdere aanvragers waarbij één een ‘regulier’ Nederlands inkomen heeft

• wordt het inkomen van de kennismigrant wel gebruteerd, dan wordt de totale lening behandeld met de box 3 woonquote (dus ook het

deel van de Nederlandse aanvrager);of

• wordt het inkomen van de kennismigrant niet gebruteerd, dan wordt de totale lening behandeld met de box 1 woonquote tenzij om

andere redenen de box 3 woonquote gebruikt moet worden voor (een deel van) de lening.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-organisaties-in-nederland/lijst-van-internationale-organisaties-in-nederland
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Tijdelijk dienstverband zonder intentie
De Expathypotheek 2021

Expats 2021
J.A. (Antonio) van Wijk

• Voorwaarden kapitalisatiefactor voor netto-inkomens
• Uitsluitend binnen de NIBC Direct Extra hypotheek

• Werkgever UN/ UN gerelateerd

• Verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel

• De kennismigrant heeft een tijdelijk dienstverband zonder intentie

• De aanvraag dient voorgelegd te worden bij de Hypotheekdesk van NIBC Direct.

• Het netto-inkomen mag (nog) niet gebruteerd worden, het netto-inkomen is derhalve het toetsinkomen. 

• Het bruteren van het inkomen is op dit moment alleen mogelijk met een vast dienstverband
• of tijdelijk dienstverband met een intentie tot vast dienstverband. 

• De Hypotheekdesk van NIBC Direct kan hiervan afwijken als de continuïteit van het inkomen is aangetoond (bijvoorbeeld als de 
kennismigrant al meer dan 36 maanden in Nederland woont en werkt). 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-organisaties-in-nederland/lijst-van-internationale-organisaties-in-nederland
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Stroomschema
De Expathypotheek 2021

Expats 2021
J.A. (Antonio) van Wijk
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Resume 
De Expathypotheek 2021

Investeringshypotheek 2021
J.A. (Antonio) van Wijk
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This presentation (including the information and opinions presented therein) (Information) is confidential and is not to be circulated to any person or entity without
the prior written consent of NIBC Bank N.V. References to NIBC Bank N.V. should be interpreted to include any of its affiliates or subsidiaries.

The Information has been obtained or derived from sources believed by NIBC Bank N.V. to be reliable at the date of publication of this presentation. However, no
representations are made as to its accuracy or completeness. The Information may be subject to change, and NIBC Bank N.V. assumes no undertaking to revise or
amend the Information provided, or to provide any update in respect of any change related thereto NIBC Bank N.V. accepts no liability for loss arising from the use
of the Information. The Information is: (i) for discussion purposes only; (ii) not to be regarded as (investment) advice; and (iii) not to be relied upon in substitution
for the exercise of independent and sound judgement.

This document does not constitute any commitment or any offer to commit to any transaction or financing by NIBC Bank N.V. Entering into such a commitment or
making such an offer shall be subject to – inter alia – the satisfactory completion of a due diligence examination, obtaining internal credit approvals, as well as the
execution of transaction documentation in a form and substance acceptable to NIBC Bank N.V. Any commitment or any offer to enter into any commitment shall be
effected on the basis of the executed documentation only.

Disclaimer




