
Afgifte documenten  :

Voor zover er nog voldoende budget voorhanden is op het door de Vlaamse minister van Wonen

goedgekeurde programma, kan er een hypothecaire lening verkregen worden bij de vmsw voor 

de volgende verrichtingen (eventueel gecombineerd) :

1) De aankoop van een woning ;

2) Het behoud van een woning; (overname onverdeelde helft)

3) De renovatie, verbetering of aanpassing van een woning ;

Er wordt steeds gerekend met het belastbaar gezinsinkomen, zelfs in het geval de partner het

leningscontract niet mee ondertekent.

Onder bepaalde voorwaarden kan ook het kind dat niet gedomicilieerd wordt in de beleende woning

maar er wel regelmatig verblijft meegerekend worden als een persoon ten laste (bij voorkeur vonnis

of notariële akte)(ev. Verklaring beide ouders) (vb. co-ouderschap)

De aanvrager (=alle personen die de woning zullen betrekken)  mag uiterlijk bij het ondertekenen 

van de leningsakte geen ander bouwgrond, kavel of woning  in eigendom hebben (ook niet gedeeltelijk)

of volledig vruchtgebruik hebben dan het goed waarvoor de lening is aangevraagd.

De lening kan maar worden toegestaan als de geschatte verkoopwaarde van het te belenen goed

niet hoger is dan onderstaande bedragen (in euro, geldig in 2017) 
(*)
 :

(*)Voor een sociale  koopwoning  gelden andere regels en waardes.

Bij overname onverdeeld deel gelden de max. verkoopwaarden niet als de woning bij vmsw of vwf 

werd beleend.

Het leenbedrag (aankoop + eventuele renovatie)  dient te worden goedgekeurd door de inspecteur 

Er kan nooit meer geleend worden dan 100% van de door de vmsw geschatte vrije openbare 

verkoopwaarde

Strikt noodzakelijke renovatiewerken  zijn verplicht uit te voeren en te belenen

De beleende woning dient persoonlijk bewoond te worden zolang de lening loopt

De aanvrager dient te voldoen aan volgende max inkomstenvoorwaarde (laatst gekende aanslagbiljet) :

(*) Het minimuminkomen kan ook worden bereikt door de 3 maanden inkomsten

voorafgegaan aan de referentiedatum te herberekenen naar 12 maanden

De aanvrager moet solvabel zijn ; Berekening volgens minimaal budget (=800 €) ; (1 of 2 ontleners)

Per bijkomende ontlener wordt 400 € bijgeteld als minimum leefbudget

Overige inkomsten kunnen aangewend worden om lening(en) af te lossen

Indien inkomsten onvoldoende zijn kan geen krediet toegestaan worden.

Gemiddeld inkomen over laatste 6 maanden wordt in rekening gebracht.
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VOORWAARDEN

MOGELIJKHEDEN

Vanaf 3de 

persoon ten laste 

(per persoon)

Eenmalig als er 

bij aanvraag een 

kind <6 jaar

227.600,00€           

10.400 €

11.400 €

10.400 €

VLAAMSE WOONLENING

9.254€                    

Verhoging per persoon ten laste : 3.693€                    3.869€                    

Kern /Vl-Rand

36.980€                  38.740€                  

40.672€                  

55.464€                  

42.609€                  

58.105€                  

206.900,00€           

9.254€                    

Idem in kerstad of Vlaamse Rand : 11.400 €

Aankoop, bouw, 

renovatie,verbetering of aanpassing 

van een woning  :

Alleenstaande gehandicapte zonder persoon ten laste :

Vl-Gew.

Minimuminkomen (*) :

Alleenstaande zonder persoon ten laste :

Alle andere gevallen :
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Jaarlijkse aanpasing rente mogelijk bij stijging van het aantal personen ten laste 

Zelf aan te geven, minstens 5 werkdagen vóór de verjaardag van de leningsakte

2-jaarlijkse herziening in functie van gezinssamenstelling en inkomen in de eerste zes jaar van de lening

5-jaarlijkse herziening in functie van gezinssamenstelling en inkomen vanaf het tiende jaar van de lening

De max duurtijd van de lening is 20j, te verlengen tot max 30j onder voorwaarde (1/3de regel)

De lening moet terugbetaald zijn in het jaar waarin de oudste ontlener 70 jaar wordt

Betalingsuitstel mogelijk (3,6,9 of 12 maand, in mindering van totale duurtijd)  

en verplicht bij enkel werken of nieuwbouw (1 jaar, opgeteld bij totale duurtijd, indien gewenst 

kan dit ook in mindering gebracht worden van de totale duurtijd)

Notariskosten, registratierechten, …  kunnen niet beleend worden

Afbraakwerken, normale onderhoudswerken, herstellingswerken,… kunnen niet beleend worden

Schuldsaldoverzekering verplicht (uitzondering voor alleenstaanden en onredelijk hoge premie)

Brandverzekering is verplicht, ten laatste op dag ondertekening akte dient het goed verzekerd te zijn

Brandpolis voor te leggen bij ondertekening akte. Bij appartement: vragen aan koper of er een blokpolis aanwezig is.

Gratis verzekering gewaarborgd wonen wordt sterk aanbevolen :  www.wonenvlaanderen.be/premies

De lening is werderopneembaar (Leningen vanaf het jaar 2008)

Opnameperiode van 2 jaar voor het bedrag van de uit te voeren werken

100 € dossierkosten te betalen bij opstart (in aanvraag gaan) dossier

Mogelijke premies :   www.premiezoeker.be

AAN TE RADEN BIJ ONDERTEKENING COMPROMIS : 

Clausule voorzien met opschortende voorwaarde voor het geval er geen krediet wordt toegestaan door 

de VMSW.

Zorg ervoor dat deze opschortende voorwaarde 2 maand geldig is, dit is ongeveer de duurtijd nodig om 

de volledige aanvraagprocedure te doorlopen. 

DIVERSEN
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Uw kredietaavraag verloopt in 2 fasen (zie hieronder).  Pas na deze 2 fasen en wanneer u op papier de goedkeuring hebt 

ontvangen bent u 100% zeker van uw lening.  Vergeet niet de goedkeuring ondertekend voor akkoord terug te

sturen naar de vmsw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, Postbus 94, 9000 Gent.  

FASE 1  : Nodige gegevens vastgoeddossier (nodig voor bezoek inspecteur)

1 Kopie eigendomsakte of compromis of verklaring van de notaris

2 Uittreksel kadastrale legger  (aanvragen bij Immo , notaris of  het kadaster)

3 Steeds welkom is een foto van de woning, zoals deze herkenbaar is van op de openbare weg.

 Indien de woning bijzonder moeilijk te vinden is (bv. verscholen achter struiken op het einde 

van een nauwelijks zichtbare wegel, of net dat ene huisnummer aan de andere kant van het

 kanaal), dan dient dit ook meegedeeld te worden.

4 Schets (of plan architect) met maatvermelding van vóór en na de werken

5 Ramend bestek  (ROZE FORMULIER),  enkel als er ook renovatiewerken zijn

6 Indien nog niet betaald, 100 € dossierkosten (pas bij betaling wordt rente "vastgeklikt")

Er kan niet betaald, indien er geen budget beschikbaar is voor de verrichting.

Voor APPARTEMENTEN :  * Bewijs van aandeel in de gemene delen (basisakte)

* 2 uittreksels kadastrale legger (1 voor appartement en 1 voor de grond)

FASE 2 : Nodige gegevens Kredietdossier (indien van toepassing)

1  Bewijs schuldsaldoverzekering (ENKEL INDIEN VERZEKERING NIET BIJ VMSW WORDT GENOMEN)

(Verzekeren tegen referentierentevoet)

2 Eventueel kopie huwelijkscontract

3 Kopie identiteitskaarten

4 Eventueel bewijsstukken gehandicapten

5 Aanslagbiljet (= belastingsbrief), altijd laatste ontvangen document

6 Kopies loonfiches laatste 6 maanden (*)

7 Maandelijks kindergeld, Alimentatie, pensioen, andere uitkeringen of inkomsten 

over de laatste 6 maanden

8 Eventueel bewijsstukken betreffende lopende kredietopeningen

9 Gegevens brandverzekering indien reeds beschikbaar ,  polis&betalingsbewijs 

is maar nodig bij het verlijden van de akte

10 Bewijs eigen middelen (rekeninguitreksel of effectenrekening)

11 Berekening van de notaris met raming van de kosten (Aankoop + Kredietakte)

(*)
In het geval van zelfstandigen  wordt de meest recente fiscale aanslag die betrekking heeft op de huidige zelfstandige 

activiteit in aanmerking genomen. Hieruit wordt het netto belastbaar inkomen genomen, en dan verminderd met 

de belastingen en vervolgens gedeeld door het aantal maanden waarop de aangifte betrekking heeft.

(teruggaven worden niet in rekening gebracht) Indien de zelfstandige nog niet beschikt over minimaal één fiscale aanslag die

 betrekking heeft op de huidige zelfstandige activiteit, kan hij zijn inkomsten bewijzen door een attest van de boekhouder voor  

te leggen aangaande zijn maandelijkse netto-inkomen van de laatste zes maanden voorafgaand aan de referentiedatum

In het geval van zelfstandige bedrijfsleiders van een vennootschap  worden volgende documenten in aanmerking genomen:

* de rekeninguittreksels die betrekking hebben op de stortingen van het loon van de zes laatste volledige

   maanden: hiervan wordt een gemiddelde genomen;

* kopie van de facturen betreffende de sociale bijdragen;

* in voorkomend geval het bewijs dat de sociale bijdragen door de vennootschap werden voldaan. Indien dit niet het

 geval is, dan wordt het bedrag van het loon verminderd met dat van de overeenkomstige sociale bijdragen.

DOSSIERVERLOOP
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