
Weg met handgeschreven 
WERKGEVERSVERKLARING

Het is geen zeldzaamheid dat de adviseur, de klant, de werkgever 
en de geldverstrekker bij elkaar zo’n paar uur bezig zijn om tot een 
correcte werkgeversverklaring te komen. Een uitdagend en onnodig 
frustrerende aangelegenheid, dat moet toch anders kunnen?
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m een hypotheek af te sluiten zullen de 
meeste consumenten het opgegeven 
inkomen dienen te onderbouwen met 
een salarisstrook en werkgeversverkla-

ring. Logisch, want dat is op dit moment de enige 
validatiewijze door een geldverstrekker, omdat het 
nog niet mogelijk is direct bij een broninstantie het 
inkomen op te halen en te valideren. Dat laatste zal 
overigens niet al te lange tijd meer duren; diverse 
partijen spannen zich in om dat op bepaalde wijze 
mogelijk te maken. Dat wil overigens niet zeggen 
dat er geen enkele documentstroom meer zal zijn. 
Een werkgeversverklaring bevat bijvoorbeeld ook 
relevante informatie voor een hypotheekbeoorde-
ling die niet via een bronsysteem beschikbaar is, 
bijvoorbeeld ‘bent u als werkgever voornemens het 
dienstverband met deze werknemer te beëindigen?’ 
Overigens kun je daar ook wel een boompje over 
opzetten: wellicht komen er geldverstrekkers die 
qua beoordeling veel meer geïnteresseerd zijn in 
de inkomenshistorie dan in hoe het inkomen zich 
mogelijk zou kunnen ontwikkelingen in de nabije 
toekomst. Dan is waarschijnlijk een inkomensbron 
als UWV voldoende om dat vast te stellen en is een 
werkgeversverklaring niet nodig. 

Salarisstrook
De salarisstrook is een eenvoudig document en 
die kan de consument snel uit eigen administratie 
aanleveren. Het als consument aanleveren van een 
correcte werkgeversverklaring is helaas vaak een 
uitdagend en frustrerende aangelegenheid. Want 
die consument, moet zijn werkgever onder andere 
de volgende instructie meegeven: ‘De werkge-
versverklaring moet ingevuld worden door één 
persoon, dus één handschrift per formulier. Alleen 
de verklaring 'voortzetting dienstverband' mag door 

een ander persoon worden ingevuld. 
Bijvoorbeeld de leidinggevende. Wij 
verzoeken u de verklaring in te vul-
len met een kleur inkt, bij voorkeur 
blauw. Verschillende kleuren worden 
in de regel niet geaccepteerd. Correc-
ties, zoals doorhalingen en Tipp-Ex, 
zijn niet toegestaan. Als u een fout 
heeft gemaakt bij de invulling is er 
dus helaas geen andere mogelijkheid 
dan een nieuw formulier in te vul-
len. Alle vragen moeten ingevuld/
aan-gekruist zijn.’

Gepingpong
Maar waarom mag de werkgever 
dat ding dan niet digitaal invullen? 
Omdat de geldverstrekker dan niet 
kan controleren of één bevoegd 
persoon het ding heeft ingevuld 
EN ondertekend. 'Nou, vooruit 
dan maar...', denkt de gemiddelde 
consument als hij met het ‘ding’ op 
weg gaat naar zijn werkgever. Het is 
geen zeldzaamheid dat in dit traject 
de adviseur, de klant, de werkge-
ver en de geldverstrekker met wat 
gepingpong over en weer, samen 
zo maar een paar uur bezig zijn om 
te komen tot een correcte werkge-
versverklaring. Dat terwijl aan de 
zijde van de geldverstrekker steeds 
meer documenten digitaal verwerkt 
worden om zodoende te komen tot 
een efficiënter hypotheekproces. U 
heeft vast wel eens gehoord van de 
OCR technology (Optical Character 

Recognition). In het Nederlands 
heet dit optische tekenherken-
ning. Hierbij wordt de tekst uit een 
afbeelding omgezet in bewerkbare 
tekst. Een filmpje op deze web-
site laat zien wat deze techniek 
allemaal kan: abbyy.com/finereader/
about-ocr/what-is-ocr/. Maar deze 
software kan toch geen handge-
schreven documenten volledig 
automatisch verwerken? Klopt, dat 
kan de software niet. Met als gevolg 
dat een medewerker of acceptant bij 
de geldverstrekker alsnog dat ding 
moet gaan overtypen/verwerken. 

Kom op nou
Het is toch niet meer van deze 
tijd dat we zowel de klant als 
onszelf confronteren met derge-
lijke frustrerende, tijdrovende en 
geldverslindende werkwijzen? Weg 
met de handgeschreven werkgevers-
verklaring! Kom op nou! Wie pakt 
de handschoen op om een nieuwe, 
wellicht voorlopige standaard neer 
te zetten? 

Waarom mag de 
werkgever dat ding 
dan niet digitaal 
invullen? Omdat de 
geldverstrekker dan 
niet kan controle-
ren of  één bevoegd 
persoon het ding 
heeft ingevuld EN 
ondertekend. Nou, 
vooruit dan maar... 
denkt de gemiddelde 
consument als hij met 
het ‘ding’ op weg gaat 
naar zijn werkgever.

Auteur
Gert Vasse,
Director Yellowtail
Consultancy


