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Normen Consumptief Krediet per 1 april 2014 
 
De basis normbedragen van de NVB worden jaarlijks vastgesteld.  
Zij geven aan welke bedragen consumenten, afhankelijk van hun huishoudsamenstelling, te allen 
tijde voor hun levensonderhoud beschikbaar moeten blijven houden.  
De normen vormen een integraal onderdeel van de Gedragscode Consumptief Krediet.  
 
 
De basisnormen voor 2014 luiden als volgt: 
 

  

  Alleenstaand Alleenstaand 

met kinderen 
Gehuwden / 

Samenwonenden 
Gehuwden / 

Samenwonenden 

met kinderen 
Totaal inkomen 1.020 1.606 1.493 1.809 
Norm woonlast 227 227 227 227 
Uitgaven ster (*) posten 45 144 13 -50 
10% reservering 75 124 125 163 
VFN toeslag 19 21 0 0 
Basisnorm incl. 842 1.379 1.378 1.795 
     
Vakantietoeslag 47 60 68 68 
Overige toeslagen 72 388 138 454 
Basisnorm excl. alle toeslagen 723 931 1.172 1.273 
     
Minimumnorm inkomens ≥ € 3.232 incl.* 1.166 1.623 1.622 1.977 
Minimumnorm inkomens ≥ € 2.877 excl.*  1.189  1.480 
Minimumnorm inkomens ≥ € 3.035 excl.* 1.036  1.417  

* toeslagen en vakantiegeld     
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Dit zijn de aanvullende gegevens van het Nibud voor modale inkomens 2014: 

Modaal en twee maal modaal per 1 januari 2014: 

 
 

Per maand inkomen 
bruto 

netto** vakantiegeld 
bruto 

vakantiegeld 
netto 

 totaal   
netto** 

  € € € € € 

Modaal (€ 33.500 per jaar 
***) 2.585,- 1.924,- 207,- 116,- 2.040,- 

2x modaal (€ 67.000 per 
jaar) 5.170,- 3.264,- 414,- 182,- 3.446,- 

            

 

Noten: * Geen pensioenbijdrage. 

  ** In de netto bedragen zijn de heffingskortingen via de loonbelasting reeds 

verwerkt. De heffingskortingen die men zelf via een voorlopige teruggaaf bij de 

Belastingdienst moet aanvragen, zijn hier nog niet in opgenomen.  

  *** Inclusief vakantiegeld, bron: CPB. 

 

Bron:   Berekeningen Nibud 
 
Basisnorm  
De banken hanteren bij het vaststellen of krediet verantwoord is een basisnorm, die jaarlijks door de 
NVB wordt vastgesteld na advies van het Nibud. Bij het bepalen van de hoogte van de basisnorm 
wordt onderscheid gemaakt naar vier typen huishoudens: alleenstaand, alleenstaand met kinderen, 
gehuwd/ samenwonend en gehuwd/samenwonend met kinderen. De basisnorm is het 
minimumbedrag dat een bepaald type huishouden voor levensonderhoud ter beschikking moet 
hebben. Als het netto-inkomen beneden die norm ligt, is er geen ruimte om consumptief krediet te 
krijgen. Bij het bepalen van de basisnorm wordt de normwoonlast gebruikt van het Nibud. De bank 
gaat bij de berekening van de aflossingscapaciteit uit van de werkelijke woonlast.  
 
Leennorm 
Met het stijgen van het inkomen gaan consumenten in zijn algemeenheid op ruimere voet leven. De 
consument koopt een duurdere auto en gaat meer of verder op vakantie. Bij de kredietverlening 
wordt daarmee rekening gehouden. Naast de basisnorm dient ten minste 15% van het netto-
inkomen, na aftrek van de normwoonlast en de basisnorm, voor levensonderhoud beschikbaar te 
zijn.  
 
De leennorm is dus afhankelijk van het type huishouden en het inkomen. Onder vaste lasten worden 
in ieder geval verstaan: de woonlasten, te betalen alimentatie en financieringslasten. De woonlasten 
bestaan uit het netto huurbedrag (huur minus huurtoeslag) of uit de financieringslasten van de 
woning. Bij een hypothecaire woningfinanciering worden de bruto te betalen bedragen verminderd 
met het bedrag aan belastingteruggave. De bank mag hiervoor ook een vast percentage hanteren. 
Andere vaste lasten die doorgaans deel uitmaken van het huishouden zijn verwerkt in de cijfers van 
het Nibud.  
 
Ter voorkoming van misverstanden: de bank is altijd vrij om een krediet niet te verstrekken, ook al 
wordt aan de normen van de Gedragscode voldaan.  


