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In deze Hypotheek Informatiemap treft u de onderwerpen aan, welke met u worden besproken tijdens het hypotheekadviesgesprek.  
Het is daarom van groot belang dat u bij ons de informatie aanlevert zoals deze wordt gevraagd van de Checklist Hypotheken.  
Informatie die niet wordt aangeleverd kan niet worden meegenomen in het hypotheekadvies. U bent hier zelf voor verantwoordelijk. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en bel of mail ons gerust indien u vragen heeft! 
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1. Checklist Hypotheken /  gevraagde documenten 
 
Wilt u de volgende bescheiden van uzelf en uw partner verzamelen en meenemen bij onze hypotheekafspraak?  
U kunt de informatie (met uitzondering van legitimatiebewijs) ook in PDF format e-mailen naar uw adviseur. Dit heeft onze voorkeur. Indien u 
niet alle informatie in een keer ter beschikking heeft, kunt u deze ook in een later stadium aanleveren. Informatie die echter niet wordt 
aangeleverd kan niet worden meegenomen in het hypotheekadvies. U bent hier zelf voor verantwoordelijk. 
 
 
Legitimatiebewijs         (paspoort of Europese identiteitskaart) 
in verband met vaststelling van uw identiteit graag originele legitimatiebewijs meenemen bij eerste afspraak op kantoor 
 
Loonstrook          (maximaal 1 maand oud) 
kopie meest recente exemplaar 
 
Werkgeversverklaring inkomen        (maximaal 1 maand oud) 
originele verklaring omtrent uw arbeidscontract en inkomen. U ontvangt dit blanco formulier per e-mail. 
Vraag uw werkgever om het formulier in te vullen. 
 
Formulier Verklaring omtrent Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen vanuit werkgever   (maximaal 1 maand oud) 
werkgeversverklaring inzake uw inkomen omtrent arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen 
U ontvangt dit blanco formulier per e-mail. Vraag uw werkgever om het formulier in te vullen. 
 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
informatie over door uzelf afgesloten Arbeidsongeschiktheids-, WGA-gat- en WGA-Excedentvoorzieningen 
 
Pensioenoverzicht inclusief nabestaandenpensioenen (ex-) werkgevers   (maximaal 1 maand oud) 
Uniforme Pensioen Overzichten en/ of afschriften van www.mijnpensioenoverzicht.nl Inloggen met DigId 
N.B. bruto bedragen hanteren! Rechtsboven op website: print naar PDF format 
 
Werkloosheidsverzekering 
informatie over door uzelf afgesloten verzekeringen op dit gebied 
 
Bankafschrift betaalrekening       (maximaal 1 maand oud) 
kopie bankafschrift betaalrekening waarop uw naam, adres en IBAN (rekeningnummer) staan vermeld 
 
Eigen middelen (box III)       (maximaal 1 maand oud) 
kopie bankafschriften eigen geld op spaarrekeningen, beleggingen, verzekeringspolissen etc. 
 
Kredieten         (maximaal 1 maand oud) 
indien van toepassing; kopie bankafschrift saldo opgaven / contracten Doorlopend Krediet, Persoonlijke Lening, Autofinanciering, Studielening, 
Credit Cards, Winkelpassen, Verzendhuiskredieten 
 
Reeds bestaande hypotheek?       (maximaal 1 maand oud) 
recent overzicht hypotheek van uw geldverstrekkerkopie afgesloten hypotheekofferte, meest recente jaaropgave 
 
Belastingaangiften 
Kopie meest recente Belastingaangiften van uzelf en uw partner. Ook van 2012 indien u in dat jaar een koopwoning en hypotheek had 
 
Levensverzekeringen (geen uitvaartverzekeringen) 
kopie polissen 
 
Huwelijkse voorwaarden? Samenlevingscontract? Testamenten? 
kopie Notariële Akte van huwelijkse voorwaarden. Kopie Samenlevingscontract. Kopie Testamenten. 
 
Echtscheiding in het verleden? 
kopie Echtscheidingsconvenant, Vonnis van de Rechtbank, Inschrijving Echtscheiding bij de Gemeente, Notariële Akte van Verdeling 
 
Aanvullend voor Zelfstandigen of directeur/ grootaandeelhouder (DGA) 
jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar, aangiften Inkomstenbelasting afgelopen 3 jaar 
arbeidsongeschiktheidspolis, lijfrentepolissen, pensioenpolissen 
 
Gegevens van de woning 
 
Koopcontract of Koop-/ Aanneemovereenkomst (nieuwbouw)  
concept koopovereenkomst of schriftelijke door alle partijen ondertekende koopovereenkomst 
 
Taxatierapport conform NVM en NWWI eisen 
in overleg met uw adviseur wordt dit uit uw naam geregeld 
 
Verbouwingsplannen? 
schriftelijke opgave verbouwings-/ verbeteringsplan inclusief geschatte kosten (incl. btw) 
 
WOZ waarde beschikking van uw huidige koopwoning 
kopie aanslag van uw Gemeente van de WOZ waarde van uw woning 
 

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
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2. Hypotheekvormen 
 
Indien u op 31 december 2012 geen koopwoning en hypotheek had, geldt dat u alleen nog een Annuïteiten of Lineaire hypotheek fiscaal mag 
afsluiten. Andere vormen zijn voor u niet van toepassing en/ of de hypotheekrente is niet fiscaal aftrekbaar.  
 
Het is belangrijk bij de keuze voor gehele of gedeeltelijke aflossing van de hypotheek om te weten dat de fiscale renteaftrek in Box I beperkt is 
tot maximaal 30 jaar. Hierna vervalt het voordeel van fiscale renteaftrek en bijbehorende netto teruggave van de fiscus. 
Ook bij aankoop van een andere woning blijft de termijn van 30 jaar van kracht voor de in het verleden afgesloten hypotheken (vanaf 1 januari 
2001 maximaal 30 jaar) Hypotheekrente is alleen fiscaal aftrekbaar in Box I voor aankoop, onderhoud en verbouwing van uw eigen woning. 
Vraag Portegies Advies naar aanvullende informatie. 
 
Het is niet noodzakelijk dat u één soort hypotheek afsluit voor uw woning, meerdere vormen naast elkaar zijn mogelijk. Ook kunt u 
verschillende looptijden van hypotheken en rentevaste perioden verkrijgen. B.v. één deel rente 10 jaar vast en daarnaast één deel rente 20 jaar 
vast. Combinaties van 2 of 3 hypotheekvormen zijn zeer gebruikelijk. 
 
 

De Annuïteitenhypotheek 
  

 
De annuïteitenhypotheek is een 'gouwe ouwe' in de wereld van de hypotheken. De totale maandlasten blijven gelijk zolang de rente niet 
verandert en u lost maandelijks een deel van uw lening af. Uw schuld wordt iedere maand kleiner, dus u betaalt ook iedere maand minder 
rente. Hier staat tegenover dat u iedere maand minder belastingaftrek heeft. Kenmerkend is dat u maandelijks dezelfde bruto woonlast heeft. 
In het begin bestaat dit bedrag vooral uit rente en een beetje aflossing. Naarmate er een hoger bedrag is afgelost, hoeft u minder rente te 
betalen en ontstaat er dus meer ruimte voor het aflossen van de schuld. 

Voordelen annuïteitenhypotheek:  

  

• in aanvang wordt veel (aftrekbare) rente betaald; 

• in aanvang zijn de netto maandlasten laag, waardoor een hogere hypotheek kan worden verkregen; 

• het bruto maandbedrag blijft gelijk; 

• de inflatie geeft relatief veel voordeel, want de grootste aflossingen vinden aan het eind van de looptijd plaats.  
  

Nadelen annuïteitenhypotheek: 

  

• vanwege de verminderende fiscale aftrek stijgt de netto last in de loop der jaren; 

• in de beginfase wordt nauwelijks afgelost; 

• over de gehele looptijd wordt relatief veel rente betaald. 
 
 

 

De Lineaire hypotheek 
 

 
Als u kiest voor een lineaire hypotheek betaalt u iedere maand een vast bedrag aan aflossing. Het totale bedrag dat u betaalt, neemt af 
naarmate de duur van de looptijd toeneemt. Dat komt doordat de rente over het uitstaande leenbedrag langzaam maar zeker daalt.  
 

Voordelen lineaire hypotheek:  

 

• er wordt over de gehele looptijd genomen absoluut gezien minder rente betaald dan bij andere aflossingsvormen; 

• door de relatief snelle aflossing vanaf de aanvang van de lening vindt een snelle vermogensgroei plaats; 

• door de periodieke aflossing dalen de jaarlijkse lasten gedurende de looptijd. 
 
 



4 

 

Nadelen lineaire hypotheek:  

 

• hoge netto lasten in het begin van de looptijd 

• door de relatief hoge lasten in de beginfase kan in veel gevallen een lagere hypotheek worden verkregen dan bij andere aflossingsvormen; 

• de hoogte van de fiscale aftrekbaarheid wordt gedurende de looptijd geringer, wat met name bij stijging van het inkomen nadelig is; 

• de inflatie geeft bij lineaire aflossing relatief minder voordeel. 
 
 

 

De Aflossingsvrije hypotheek 
 

 
Bij deze hypotheek lost u niets af. U betaalt uitsluitend rente over het uitstaande bedrag. De renteaftrek blijft hierdoor constant. 
 
De aflossingsvrije hypotheek brengt op korte termijn de laagste maandlasten met zich mee. Het enige dat u betaalt is rente; u lost niets af. 
Gevolg hiervan is dat u bij de aflossingsvrije hypotheek geen kapitaal opbouwt, dat de hypotheekschuld blijft bestaan en dat u rente blijft 
betalen. U dient zich te realiseren dat de op blad 1 genoemde fiscale renteaftrek na 30 jaar tot fors hogere netto maandlasten leiden! 
 

Voordelen aflossingsvrije hypotheek:  

  

• de hypotheeklasten zijn verreweg in aanvang de laagste in vergelijking met andere hypotheekvormen; 

• er bestaat geen aflossingsverplichting tot einddatum looptijd hypotheek. 
 

Nadelen aflossingsvrije hypotheek: 

  

• de te verstrekken hypotheek is gemaximeerd tot een bepaald bedrag van de waarde van de woning. 

• omdat er niet zal worden afgelost, vindt er naast de eventuele overwaarde van de woning, geen vermogensgroei plaats. 

• na 30 jaar aanzienlijk hogere netto maandlasten. 

• restantschuld bij verkoop woning. 

• geen kapitaalopbouw, alleen overwaarde woning bij verkoop wordt aan u uitgekeerd. 

• aan het einde van de looptijd van de hypotheek dient u de hypotheek in basis in 1 keer vanuit eigen geld te voldoen en/ of de hypotheekvorm 
dient te worden omgezet naar een hypotheek met aflossingen conform de eisen van de bank. 
 
 

 

De Bankspaarhypotheek (Spaarrekening Eigen Woning) 

 
Bij deze hypotheek lost u niets af. U betaalt uitsluitend rente over het uitstaande bedrag. De renteaftrek blijft hierdoor constant. 
Naast de lening sluit u een Spaarrekening Eigen Woning en de Overlijdensrisicoverzekering af. 
U betaalt rente over de lening en periodieke inleg op uw spaarrekening. Daarnaast betaalt u premies voor de overlijdensrisicoverzekering. 
Aan het eind van de looptijd lost u uw hypotheek af met het opgebouwde spaartegoed van de spaarrekening.  
U spaart zonder risico, want op uw maandelijkse inleg ontvangt u een rente die gelijk is aan uw hypotheekrente. Hierdoor is uw eindkapitaal 
gegarandeerd. 
 

Voordelen Bankspaarhypotheek:  

  

• lage nettolasten door combinatie met Spaarrekening; 

• de rentekoppeling geeft een gegarandeerd rendement over het spaardeel; 

• vrij stabiele maandlasten door koppeling hypotheekrente en spaarrente; ook bij rentewijzigingen 

• overlijdensrisicoverzekering eventueel apart af te sluiten, in principe niet verplicht; 

• gegarandeerd eindkapitaal, waarde opbouw spaarrekening altijd inzichtelijk 
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Nadelen Bankspaarhypotheek: 

  

• bij een lage hypotheekrente ook een lage rendementsbijschrijving; 

• beperkte flexibiliteit; 

• geen mogelijkheid tot inlegvrijstelling na arbeidsongeschiktheid; 

• overlijdensrisicoverzekering dient apart geregeld te worden 

• eventueel te betalen successierechten na overlijden 
  
 
  

De Spaarhypotheek 

 
Bij deze hypotheek lost u niets af. U betaalt uitsluitend rente over het uitstaande bedrag. De renteaftrek blijft hierdoor constant. 
Met de spaarhypotheek sluit u een spaarverzekering af. De premie die u betaalt bestaat uit een risico- en een spaardeel. Dankzij het risicodeel 
wordt de lening geheel of gedeeltelijk afgelost als u komt te overlijden. Het spaardeel wordt voor u op een rekening gezet. 
De belastingvrije rentevergoeding die u op uw spaarsaldo krijgt, is gelijk aan het rentepercentage dat u betaalt voor uw hypothecaire lening. 
Aan het eind van de looptijd weet u dus zeker dat het benodigde kapitaal voor de aflossing van uw hypotheek bij elkaar is gespaard. 
 

Voordelen spaarhypotheek:  

  

• lage nettolasten door combinatie met kapitaalverzekering; 

• de rentekoppeling geeft een gegarandeerd rendement over het spaardeel; 

• vrij stabiele maandlasten door koppeling hypotheekrente en spaarrente; ook bij rentewijzigingen 

• voordelige overlijdensdekking mogelijk doordat de polis steeds meer waarde krijgt. 

• gegarandeerd eindkapitaal.  
  

Nadelen spaarhypotheek: 

  

• bij een lage hypotheekrente ook een lage rendementsbijschrijving; 

• als gevolg van polisbepalingen in het kader van de rentekoppeling is de flexibiliteit beperkt; 

• hypotheekrente is over het algemeen 0,2% hoger (hier staat tegenover dat de rendementsbijschrijving op de polis hierdoor ook hoger is); 
 
 
  

De Levenhypotheek     (Traditioneel of Universal Life polis)  

  
Bij deze hypotheek lost u niets af. U betaalt uitsluitend rente over het uitstaande bedrag. De renteaftrek blijft hierdoor constant. 
Naast de Levenhypotheek sluit u een Levensverzekering (inclusief Overlijdensrisicodekking) af. 
U betaalt rente over de lening en premies voor uw Levensverzekering. 
Aan het eind van de looptijd lost u uw hypotheek af met het opgebouwde eindkapitaal van de levensverzekering. 
 
Er zijn twee vormen te onderscheiden: 
 
Bij de traditionele levenhypotheek wordt er net als bij een spaarhypotheek een vast en gegarandeerd eindkapitaal opgebouwd en daarnaast 
ontvangt winstdeling van de verzekeraar. Het grote verschil is dat er geen koppeling bestaat tussen de hypotheekrente die u betaalt en de 
spaarrente die u ontvangt. Door de onzekere winstdeling is niet van tevoren bekend welke bedrag u exact opbouwt met deze 
levensverzekering.  
 
De Universal life levenhypotheek is de een flexibele hypotheekvorm. Deze is namelijk mee te veranderen met uw persoonlijke en financiële 
omstandigheden. Daarom noemen we deze flexibele hypotheekvorm ook wel 'universal-life'. U betaalt premie voor de Universal Life polis 
inclusief eventuele overlijdensrisicoverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsdekkingen. 
 
Aan het eind van de looptijd lost u uw hypotheek af met de opgebouwde Beleggingswaarde van de polis. De waarde staat niet vast. Dit kan 
aanzienlijk lager of hoger liggen dan de prognose-opbrengst uit de offerte. De uitkomst is onzeker. 
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De beleggingsmix voor de Beleggingsverzekering wordt afgestemd op uw houding ten aanzien van rendement en risico en kan b.v defensief, 
neutraal of offensief zijn, al naar gelang u minder of meer risico wenst te nemen. 
 
Dankzij de Overlijdensrisicoverzekering wordt de lening geheel of gedeeltelijk afgelost als u komt te overlijden.  
 

Voordelen levenhypotheek: 

   

• lage nettolasten door combinatie met levensverzekering; 

• voordelige overlijdensdekking mogelijk doordat de polis steeds meer waarde krijgt. 

• mogelijk hogere eindwaarde van de levensverzekering 

• belastingvrije kapitaalopbouw fiscaal mogelijk 
 
De meeste geldverstrekkers accepteren polissen van een groot aantal verzekeraars als zekerheid voor de verpanding. 
Hierdoor kan men de geldverstrekker met de laagste rente koppelen aan de voordeligste levensverzekering. 
 

Nadelen levenhypotheek: 

 

• de verzekeraars brengen de kosten uitgesmeerd over de gehele looptijd in rekening. Hierdoor is de eerste jaren slechts een gering deel van de 
premie beschikbaar als zuivere investeringspremie. Over het algemeen mag gesteld worden, dat afkoop van de polis gedurende de eerste 
tien jaar bijzonder onvoordelig is. 

• er is geen gegarandeerde eind-uitkering polis, men blijft mogelijk met een restantschuld/ hypotheek zitten. 

• de eindwaarde is zeer onzeker. 

• premies overlijdensrisicoverzekering en/ of arbeidsongeschiktheidsrisico worden jaarlijks hoger i.v.m. leeftijdsafhankelijke premies. 

• onzeker eindkapitaal in levensverzekering i.v.m. risico winstdeling of beleggingsrendement. 
 
 
 

 De Beleggingshypotheek (Beleggingsrecht Eigen Woning) 
 

 
Bij deze hypotheek lost u niets af. U betaalt uitsluitend rente over het uitstaande bedrag. De renteaftrek blijft hierdoor constant. 
Naast de Beleggingshypotheek sluit u een Beleggingsrekening Eigen Woning en Overlijdensrisicoverzekering af. 
U betaalt rente over de lening en inleg op uw Beleggingsrekening. Daarnaast betaalt u premies voor de overlijdensrisicoverzekering. 
Aan het eind van de looptijd lost u uw hypotheek af met het opgebouwde Beleggingstegoed van de Beleggingsrekening. 
 
De beleggingsmix voor de Beleggingsrekening wordt afgestemd op uw houding ten aanzien van rendement en risico en kan b.v defensief, 
neutraal of offensief zijn, al naar gelang u minder of meer risico wenst te nemen. 
Dankzij de Overlijdensrisicoverzekering wordt de lening geheel of gedeeltelijk afgelost als u komt te overlijden.  
 

Voordelen beleggingshypotheek:  

  

• lage nettolasten door combinatie met beleggingsrekening; 

• voordelige overlijdensdekking mogelijk doordat de beleggingsrekening steeds meer waarde krijgt. 

• mogelijk hogere eindwaarde van de beleggingsrekening 

• belastingvrije kapitaalopbouw fiscaal mogelijk 
  

Nadelen beleggingshypotheek: 

 

• onzeker eindkapitaal op beleggingsrekening i.v.m. risico beleggingsrendement 

• beperkte flexibiliteit; 

• er is geen gegarandeerde eind-uitkering polis, men blijft mogelijk met een restantschuld/ hypotheek zitten. 

• de eindwaarde is zeer onzeker. 

• geen mogelijkheid tot inlegvrijstelling na arbeidsongeschiktheid; 

• overlijdensrisicoverzekering dient apart geregeld te worden 

• eventueel te betalen successierechten na overlijden 
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3. Overlijdensrisicoverzekering 
 
Uw hypotheek volgt het registergoed. Oftewel: de hypotheek blijft op de woning geregistreerd staan en wordt dus niet afgelost als u komt te 
overlijden. Ook niet als u allebei overlijdt. Uw nabestaanden erven uw woning en uw nog uitstaande hypotheek bij de bank. 
Wij adviseren u dan ook een passende overlijdensdekking naast uw hypotheek af te sluiten.  
Onze Hypotheekadviseurs zorgen hiervoor. 
 
Leidraad is dat u met het inkomen en nabestaandenpensioen dat u ontvangt nadat uw partner is overleden, nog een hypotheek heeft waarbij u 
de bijbehorende maandlasten kan blijven betalen. Dit conform de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF norm) 
 
 
Voorbeeld: 
U en uw partner hebben een hypotheek op basis van uw beide inkomens van EUR 275.000. Nadat uw partner overlijdt, heeft u een 
totaalinkomen van bijv. EUR 25.000. Op basis van dit inkomen kunt u volgens de GHF norm bijv. EUR 75.000 aan hypotheek dragen/ lenen. Op 
het leven van uw partner dient dus EUR 200.000 overlijdensdekking geregeld te zijn op het moment dat u samen de hypotheek afsluit. 
 
Wij adviseren u hierin. Dit is onderdeel van ons integraal Hypotheekadvies. Er zijn geen extra kosten aan verbonden, behoudens eventuele 
door u te betalen verzekeringspremies. 
 
 
 

4. Arbeidsongeschiktheids- en Werkloosheidsdekking voor werknemers in loondienst 
 
Wij adviseren u het inkomen per persoon af te dekken tegen de risico’s van inkomensdalingen door Arbeidsongeschiktheid en/of Werkloosheid 
gedurende de looptijd van uw hypotheek. Uw inkomen kan namelijk zeer aanzienlijk dalen na Arbeidsongeschiktheid of Werkloosheid. 
 
Wij adviseren u hierin. U ontvangt een Rapport met Analyse, Advies en Oplossingen. 
Dit is onderdeel van ons integraal Hypotheekadvies. Er zijn geen extra kosten aan verbonden, behoudens eventuele door u te betalen 
verzekeringspremies. Voor zelfstandigen en directeur groot aandeelhouders geldt dit niet. Dit is een apart AOV adviestraject. 
 
Toelichting inzake Arbeidsongeschiktheid (conform Wettelijke regeling WIA voor werknemers): 
Bij arbeidsongeschiktheid (A.O.) kan het inkomen fors dalen ten opzichte van het laatstverdiende inkomen. De werkgever is wettelijk verplicht 
de eerste 2 ziektejaren minimaal 70% van het loon door te betalen. Na 2 jaar volgt de toets vanuit de Wet verbetering poortwachter, deze 
toets wordt uitgevoerd door het UWV. De gevolgen van deze toets zijn kort samengevat: 

1. Minder dan 35% A.O.: Werkgever blijft verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratieproces. 
2. Tussen 35% en 80% A.O.: Eerst volgt een loongerelateerde uitkering, deze bedraagt 70% van het verschil tussen het oude (maximum)loon* en 

het nieuwe loon. Duur van de uitkering is afhankelijk van leeftijd. Vanaf 2008 hangt de duur af van het arbeidsverleden. Daarna volgt de 
loonaanvulling of de vervolguitkering. 
Loonaanvulling: Benut de werknemer tenminste 50% van zijn restverdiencapaciteit dan is de loonaanvulling 70% van het verschil tussen het 
oude (maximum)loon en de restverdiencapaciteit. 
Vervolguitkering: Indien de restcapaciteit voor minder dan 50% wordt benut door de werknemer. De uitkering is dan het wettelijk minimum 
loon vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage dat hoort bij de mate van A.O. 

3. Meer dan 80% A.O.: Tot aan de pensioengerechtigde leeftijd een uitkering van maximaal 75% van het laatstverdiende (gemaximeerde) loon* 
* 
Maximumloon: EUR 55.927 (cijfers 2019) 
Indien uw inkomen hoger is dan het maximumloon is dit meerdere niet meer verzekerd volgens de WIA. Uw werkgever heeft mogelijk een WIA 
Excedentverzekering hiervoor afgesloten.  
Graag ontvangt uw Hypotheekadviseur hiervan een kopie. 
 
Aanvullende Verzekeringen door Uzelf of via uw Werkgever afgesloten: 
U of Uw werkgever heeft mogelijk naast bovengenoemde Wettelijke regeling Aanvullende Verzekeringen afgesloten. 
Graag ontvangt onze Hypotheekadviseur hiervan een kopie. 
 
Wilt u weten hoeveel uitkering u ongeveer krijgt als u arbeidsongeschikt wordt? Ga dan naar de Rekenhulp WIA op de website van het UWV. Vul 
daar de gevraagde gegevens in. U krijgt dan een indicatie van de hoogte van uw mogelijke WIA-uitkering. 
 
 
Toelichting inzake Werkloosheid (conform Wettelijke regeling voor werknemers): 
U kunt een WW-uitkering krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 
 
U bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal zo als u bij een werkgever in dienst bent of was. Als u de AOW-gerechtigde leeftijd hebt 
bereikt bent u niet meer verzekerd. U bent ook niet verzekerd als u zelfstandig ondernemer bent of directeur groot aandeelhouder. 
U verliest 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week en u heeft geen recht op loon over die uren. Dus ook als u een deel van uw baan 
kwijtraakt kunt u een WW-uitkering aanvragen. Werkte u gemiddeld minder dan 10 uur per week? Dan bent u werkloos als u minimaal de helft 
van dit aantal uren en het loon over die uren kwijtraakt. Overuren of tijdelijk extra gewerkte uren tellen meestal niet mee. 
U bent direct beschikbaar voor betaald werk. Maak dus bijvoorbeeld geen afspraken voor onbetaalde activiteiten, als u daardoor niet direct 
aan een nieuwe baan zou kunnen beginnen. 
U heeft in de periode vóór uw werkloosheid 26 van de 36 weken gewerkt. Voor musici en artiesten is het soms genoeg als zij in in de laatste 39 
weken 16 weken hebben gewerkt. U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden.  
Als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden krijgt u mogelijk geen WW-uitkering. Heeft u in 26 van de 36 weken gewerkt voordat u 
werkloos werd? Dan voldoet u aan de wekeneis. U krijgt een basisuitkering van 3 maanden. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte 
in die 26 weken. 
 
Een WW-uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden. U krijgt een WW-uitkering van 3 maanden als u aan de wekeneis 
voldoet. Deze uitkering wordt verlengd als u ook aan de jareneis voldoet.  
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Hoe lang u een WW-uitkering krijgt, hangt af van uw arbeidsverleden. Houd er rekening mee dat uw uitkering kan aflopen vóórdat u een 
nieuwe baan vindt. 
 
Wekeneis: basisuitkering 
Heeft u in 26 van de 36 weken gewerkt voordat u werkloos werd? Dan voldoet u aan de wekeneis. U krijgt een basisuitkering van 3 maanden. 
Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken. 
 
Jareneis: verlengde uitkering 
Voldoet u aan de wekeneis én heeft u de laatste 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt? En heeft u in 
elk van die 4 kalenderjaren minimaal 52 dagen loon ontvangen? Dan voldoet u aan de jareneis en krijgt u een verlengde uitkering. 
 
Heeft u recht op een WW-uitkering? Dan krijgt u altijd een basisuitkering van 3 maanden. De eerste 2 maanden krijgt u 75% van uw dagloon, 
de derde maand 70%. Als u langer dan 3 maanden WW krijgt, blijft de hoogte van uw uitkering na de derde maand 70% van uw dagloon. 
 
Uw dagloon 
Het dagloon is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende, in het jaar voordat u werkloos werd. Het gaat om het loon waarover premies 
sociale verzekeringen zijn betaald. Daarom tellen bonussen vaak wel mee maar reiskosten- en telefoonvergoedingen niet. Dit dagloon kan 
nooit meer zijn dan het wettelijk maximumdagloon. Is uw dagloon hoger? Dan gaan wij bij het berekenen van uw uitkering uit van het wettelijk 
maximumdagloon. 
 
Wilt u weten hoeveel uitkering u ongeveer krijgt als u werkloos wordt? Ga dan naar de Rekenhulp WW op de website van het UWV. Vul daar de 
gevraagde gegevens in. U krijgt dan een indicatie van de hoogte van uw mogelijke WW-uitkering. 
 
 
 

5. Notariële aandachtspunten / fiscaal advies 
 
Bij de overdracht van uw woning is niet alleen de Hypotheekakte en Akte van Levering van belang, maar ook andere notariële akten. Twee 
kopers hebben in basis ieder voor 50% aandeel in het eigendom van de woning. Echter, andere percentages/ verhoudingen zijn mogelijk. Vraag 
uw Hypotheekadviseur en RMT makelaar om aanvullend advies. 
 
Wij adviseren huizenkopers die niet gehuwd zijn een Samenlevingscontract, alsmede een Testament voor beiden af te sluiten via de notaris. 
Samenwoners zijn namelijk juridisch geen Erfgenamen van elkaar. (fiscaal werkt dit anders) 
 
Indien u kinderen heeft, eventueel uit een vorige relatie, is aanvullende advisering door uw notaris gewenst en noodzakelijk. 
 
Voor gehuwden adviseren wij om samen met uw notaris na te gaan of Huwelijkse voorwaarden gewenst zijn (indien u bijv. een eigen bedrijf 
heeft) en/ of het afsluiten of aanpassen van uw Testamenten nog noodzakelijk is) 
 
Wij adviseren u ruim voor de overdracht van uw woning en hypotheek contact met een notaris op te nemen om deze onderwerpen te 
bespreken. 
 
Veelal krijgt u een aantrekkelijke korting op notariskosten indien u alle Akten op dezelfde dag laat passeren. 
 
Fiscaal advies: 
Portegies Advies geeft geen fiscaal advies. In uw fiscale aangiften kunt u vanaf belastingjaar 2018 o.a. kiezen voor wel of geen fiscale 
boedelmenging van uw hypotheek tezamen met uw partner. Dit heeft betrekking op de eigen woningreserve, het recht op overgangsrecht, de 
aflossingsstand en renteaftrekverleden. Portegies Advies geeft hierover geen enkel advies. Dit is de taak van een specialist zoals uw 
belastingadviseur of accountant. 
Wij adviseren u om de voor- en nadelen van fiscale boedelmenging, voordat u fiscale aangifte doet, met hun te bespreken en hun advies op te 
volgen. 


