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1 De Tips van TopCompare.be in een notendop  

 Wanneer je een woonlening afsluit is het belangrijk om naar het JKP (jaarlijks kos-

tenpercentage te kijken). Dat percentage is een samenvatting van alle kosten die 

gepaard gaan met het afsluiten van een woonlening, gaande van de interesten tot 

het prijskaartje van de zichtrekening.  

 Zet voldoende kapitaal opzij om de extra kosten die komen kijken bij de aankoop 

van een woning te financieren. Denk onder meer aan de notariskosten en de regi-

stratierechten. Die kosten kan je normaal gezien niet opnemen in je hypothecaire 

lening. Die kosten zitten overigens ook niet vervat in het JKP.  

 De registratierechten en belastingvoordelen zijn afhankelijk van het gewest waar je 

een woning koopt.  

 Ga niet over één nacht ijs wanneer je moet kiezen tussen een vaste en variabele 

rentevoet. Die keuze kan een enorme impact hebben op het uiteindelijke prijs-

kaartje van je hypothecaire lening.  

 Wie zijn woonlening wil herfinancieren of vervroegd terugbetalen moet een resem 

kosten betalen. Controleer daarom altijd of de besparing bij een herfinanciering 

opweegt tegen die kosten. Hou er rekening mee dat het prijskaartje stevig kan op-

lopen als je je woonlening financiert bij een andere kredietgever.  

 Je bent niet verplicht om al je verzekeringen af te sluiten bij dezelfde bank. Het me-

rendeel van de banken is bereid in het prijskaartje van je woonlening te snoeien als 

je dat wel doet.  

 Vergelijk zoveel mogelijk banken om het goedkoopste tarief te krijgen. Hoe meer 

kredietgevers je vergelijk, hoe groter de kans dat je het goedkoopste tarief op de 

markt krijgt. Wie bijvoorbeeld 160.000 euro leent voor de aankoop van een woning 

ter waarde van 180.000 euro kan zo tot 40.000 euro besparen. Lees er hier meer 

over.  Via TopCompare.be kan je op basis van jouw wensen een gepersonaliseerde 

vergelijking maken. 

https://www.topcompare.be/nl/blog/belg-betaalt-te-veel-woonlening?utm_source=TopCompare&utm_medium=PDF&utm_campaign=HL-Guide
https://www.topcompare.be/nl/hypothecaire-lening?utm_source=TopCompare&utm_medium=PDF&utm_campaign=HL-Guide
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2 Wat is een hypothecaire lening? 

 Een hypothecaire lening sluit je af om de aankoop van een (nieuwbouw)woning of 

bouwgrond te financieren. Je kan de lening ook gebruiken om een woning te bou-

wen. 

 

 Als tegenprestatie voor het verlenen van het krediet, neemt de bank het onroe-

rend goed als onderpand. Dit doet ze om de garantie te hebben dat, wanneer je de 

lening niet af kunt betalen, ze het geleende geld toch terugkrijgt. Die garantie 

wordt ook wel de hypotheek genoemd.  

 

 Het is overigens niet enkel mogelijk om een woonlening af te sluiten bij een bank. 

Je kunt ook terecht bij sommige verzekeringsmaatschappijen en sociale huisves-

tingsmaatschappijen. De sociale huisvestingsmaatschappijen maken woonleningen 

toegankelijk voor iedereen met een beperkter inkomen. In Vlaanderen is dat de 

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Je kan in Vlaanderen ook een 

sociale lening afsluiten bij 17 erkende kredietmaatschappijen (sociaal-

woonkrediet.be). In Wallonië kan je een sociale lening afsluiten bij de Société Wal-

lonne du Logement (SWL) en het Waalse woningfonds (FLFNW). In het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest kan het Brusselse Woningfonds je helpen.  

 

 

 
  

https://sociaal-woonkrediet.be/nl/maatschappijen
https://sociaal-woonkrediet.be/nl/maatschappijen
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3  

Om een hypothecaire lening aan te kunnen vragen, moet je aan een aantal voor-

waarden voldoen. De voorwaarden kunnen per kredietverstrekker verschillen. Hier-

onder hebben we de meest voorkomende voorwaarden opgelijst.  

3.1    

 Leeftijd. Je moet ouder dan achttien jaar zijn om een lening aan te kunnen vragen. 

 Woonplaats. Het is een vereiste dat je in België woont. 

 Inkomen. Als je een stabiel en toereikend inkomen hebt, weet de bank dat ze op 

je kan rekenen voor de maandelijkse terugbetaling. 

 Uitgaven. Op basis van je uitgaven en vaste lasten, berekent de bank je terugbeta-

lingscapaciteit (de mate waarin je de lening kunt terugbetalen).  

 Eigen kapitaal. Als je gespaard hebt, kan je (een deel van) dat bedrag gebruiken 

voor de aankoop van je huis, waardoor je minder hoeft te lenen. 

 Eventuele schulden. Als je schulden hebt, is dit voor de bank niet per definitie een 

reden om een hypothecair krediet te weigeren. Een persoonlijke lening die je 

eerder hebt afgesloten, is in feite ook een soort schuld. Sommige banken zullen 

oordelen dat het risico te groot is als je met wanbetalingen staat geregistreerd bij 

de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van 

België (NBB). De kans is dan te groot dat je de hypothecaire lening niet af kan los-

sen. De banken zijn verplicht die register te raadplegen alvorens ze een woonle-

ning toekennen.  

 

  

Wie komt er in aanmerking voor een   

hypothecaire lening? 
 

Wat wil de kredietverstrekker van je weten vooraleer ze akkoord gaat 

met een lening? 

 



 
6 

3.2 Welke documenten heb je nodig voor de aanvraag? 

 

 Identiteitskaart. 

 Bewijs van inkomsten. Dit zijn bijvoorbeeld recente loonbriefjes wanneer je in 

loondienst werkzaam bent, of een winstberekening op basis van jaarrekeningen 

of facturen als je als zelfstandige werkt. De banken vragen aan werknemers 

doorgaans om de loonfiches van de jongste drie maanden voor te leggen.  

 Verkoopovereenkomst. Wanneer je kredietgevers bezoekt, moet je nog geen 

verkoopovereenkomst hebben, maar zodra je de lening af wilt sluiten heb je die 

overeenkomst wel nodig. De kredietgever moet de garantie hebben dat het geld 

gebruikt wordt voor de aankoop van een woning of bouwgrond. De bank kan 

zich wel engageren tot een lening tegen een bepaalde rentevoet eenmaal ze een 

investeringsbewijs heeft, zoals een compromis of een aankoopbelofte getekend 

door de verkoper.  

 Offertes en vergunningen. Dit is van toepassing wanneer je een hypothecair kre-

diet aan wilt vragen om werken aan je woning, renovaties of een bouwproject te 

financieren. In sommige gevallen zal een raming volstaan.  

 In sommige gevallen vragen ze de belastingaangiften van de afgelopen twee 

jaar. 
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4 Met welke kosten moet je rekening houden? 

Bij het kopen van onroerend goed komen meer kosten kijken dan alleen de prijs van de wo-

ning of de grond.  

4.1 Notariskosten  

 Wie een woning wil (ver)kopen, krijgt vroeg of laat te maken met een notaris. De-

ze persoon is onmisbaar bij de aan- en verkoop van onroerend goed. In ons land 

ben je vrij om te kiezen met welke notaris je in zee gaat. Je kiest best voor een 

andere notaris dan de tegenpartij (de verkoper). Zo ben je zeker dat jouw notaris 

jouw belangen volledig ter harte neemt. De notaris is onder meer betrokken bij 

de verkoopovereenkomst, net als bij een notariële akte of volmacht die nodig zijn 

voor de hypothecaire lening. Aan deze werkzaamheden zijn kosten verbonden.  

 De notariskosten bestaan uit een vergoeding voor zijn of haar werk, maar ook uit 

belastingen. Factoren die van invloed zijn op het prijskaartje, zijn onder meer de 

tarieven van de notaris, de prijs van het onroerend goed, de regio en administra-

tieve formaliteiten.   

 Hoewel het totaalbedrag wat je kwijt bent aan notariskosten per situatie kan ver-

schillen, is het ereloon van de notaris wettelijk vastgelegd. Je weet dus van tevo-

ren hoe hoog dit - waar dan ook in België - zal zijn. Het ereloon wordt berekend 

aan de hand van een schijvensysteem. Ligt de aankoopprijs in de hogere schijven, 

dan wordt een lager percentage gehanteerd. Voor de eerste schijf tot 7.500 euro 

wordt bijvoorbeeld 4,56 procent gerekend. Voor alles boven de schijf van 250.095 

euro bedraagt het tarief 0,057 procent. Voor de meest recente info verwijzen we 

naar notaris.be.  

 De berekening lijkt op het eerste gezicht vrij complex. Daarom schetsen we het 

volgende scenario ter verduidelijking. Deze berekeningen zijn louter indicatief en 

gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaar-

den van toepassing die de berekening beïnvloeden.  

 

https://www.notaris.be/
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Voorbeeld Vlaanderen: 

Stel, je koopt een eengezinswoning van 250.000 euro in Vlaanderen. Bovenop dit aankoop-

bedrag komen de volgende kosten: 

 17.500 euro aan registratierechten. Vanaf 2020 zien de mensen die een eigen 

woning kopen de registratierechten dalen naar 15.000 euro (zie voor verdere uit-

leg punt 4.2), 

 2.448,66 euro aan ereloon voor de notaris (zoals hierboven, in punt 4.1 uitge-

legd), 

 800 tot 1.100 euro aan administratieve kosten, 

 682,22 tot 745,22 euro aan btw, 

 230 euro aan overschrijvingskosten. 

Onder de administratieve kosten vallen de kosten die de notaris moet maken om bijvoor-

beeld de geldigheid van de koop na te gaan, het opvragen van kadastrale informatie en ste-

denbouwkundige inlichtingen en administratieve verplichtingen na het opstellen van de 

verkoopakte. De precieze kosten kunnen verschillen per gemeente, gewest of dossier. 

De in het voorbeeld genoemde kosten maken dat de totale prijs voor de woning 272.023 

euro bedraagt. Het ereloon en de administratieve kosten worden betaald aan de notaris. De 

registratierechten, btw en overschrijvingskosten gaan naar de overheid.  

De btw wordt alleen berekend over het ereloon van de notaris en over de administratieve 

kosten. Over de belastingen hoef je niet nogmaals belasting te betalen.  
 

Voorbeeld Wallonië: 

Diezelfde woning in het gewest Wallonië brengt de volgende kosten met zich mee: 

 28.750 euro aan registratierechten wanneer je in aanmerking komt voor een 

abattement (Vermindering van de registratierechten) en 31.250 euro wanneer 

dat niet het geval is, 

 2.448,66 euro aan ereloon voor de notaris (zoals hierboven, in punt 4.1 uitge-

legd), 

 800 tot 1.100 euro aan administratieve kosten, 

 682,22 tot 745,22 euro aan btw, 

 230 euro aan overschrijvingskosten. 

 

Afhankelijk van het abattement, bedragen de totale kosten die bovenop de aankoopprijs 

komen 32.910,88 tot 35.773,88 euro. Het totaalbedrag schommelt dus tussen 282.910 en 

285.773 euro.  
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Voorbeeld Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

Voor een eengezinswoning van 250.000 euro in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betaal 

je meer aan registratierechten in vergelijking met Vlaanderen. In het Brussels Hoofdstede-

lijk Gewest kan je wel in aanmerking komen voor een korting, waardoor je fors minder be-

taalt. Meer uitleg hierover kan je vinden onder punt 4.2. Bovenop het aankoopbedrag ko-

men de volgende kosten: 

 31.250 euro aan registratierechten, of 9.375 euro, afhankelijk of het abattement 

van toepassing is, 

 2.448,66 euro aan ereloon voor de notaris (zoals hierboven, in punt 4.1 uitge-

legd), 

 800 tot 1.100 euro aan administratieve kosten, 

 682,22 tot 745,22 euro aan btw, 

 230 euro aan overschrijvingskosten. 

 

Het totale bedrag dat je extra op het aankoopbedrag moet betalen, kan hierdoor verschillen 

van 13.535,88 tot 35.773,88 euro. Het volledige prijskaartje schommelt in dat geval tussen 

263.535 en 285.773 euro.  

4.2 Registratierechten  

Als huizenkoper krijg je dus ook te maken met registratierechten. Het tarief is afhankelijk 

van de regio waar je je woning koopt; het geldt dus als een soort belasting die bovenop de 

aankoopprijs van het onroerend goed komt.  

Registratierechten zijn een percentage van de waarde van het gekochte onroerend goed en 

verschillen per regio: 

 7 procent in Vlaanderen; Vanaf 2020 dalen de registratierechten tot 6 procent, ter 

compensatie van de afschaffing van de Vlaamse woonbonus.  

 12,5 procent in Wallonië; 

 12,5 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Vlaanderen: 

Let wel op dat je aan een aantal voorwaarden moet voldoen om gebruik te mogen maken 

van de 7 procent-regeling in Vlaanderen (dezelfde regels zijn van toepassing in 2020): 



 
10 

 Het moet je enige woning zijn die je volle eigendom is, of je moet er binnen twee 

jaar heen verhuizen. Voor tweede woningen betaal je 10 procent.  

 Je moet de woning in volle eigendom kopen. Een aankoop in onverdeeldheid 

geldt dus niet 

 Het moet om de aankoop van een gezinswoning gaan; bouwgrond valt dus buiten 

deze regeling.  

 De aankoop moet worden gedaan door privépersonen, of één privépersoon. 

 Je moet binnen twee jaar op dit nieuwe adres worden ingeschreven in het bevol-

kings- of vreemdelingenregister.  

Wanneer je niet aan deze voorwaarden voldoet, geldt een tarief van 10 procent. 

Er zijn wel uitzonderingen: 

 Woningen tot 200.000 euro in Vlaanderen en woningen tot 220.000 euro in de 

Vlaamse kernsteden en de Vlaamse Rand rond Brussel. In deze gevallen geldt een 

vrijstelling van de registratierechten op de eerste 80.000 euro, wat een korting 

van 5.600 euro oplevert. 

 Woningen waaraan ingrijpende groene renovaties worden gedaan. Dit houdt in 

dat het tarief verlaagd wordt tot 6 procent (5 procent vanaf 2020) wanneer er aan 

de woning werken worden uitgevoerd die de duurzaamheid ten goede komen. 

Binnen vijf jaar na de aankoopakte moet een energieprestatiecertificaat worden 

afgegeven waaruit blijkt dat de renovatiewerken daar inderdaad aan hebben bij-

gedragen. 

 Nieuwbouwwoningen. Hierbij worden geen registratierechten gerekend, maar 

een btw-tarief van 21 procent. Pas op dat een woning voor de wet als nieuw 

wordt beschouwd tot twee jaar nadat het huis voor het eerst bewoond werd. 

Wordt de nieuwbouwwoning verkocht door een particulier, dan heeft hij de keu-

ze tussen het btw-stelsel en de registratierechten.  

 Registratierechten meenemen van je oude woning. Onder bepaalde voorwaarden 

(meer info vind je op belastingen.vlaanderen.be) kunnen de registratierechten in 

mindering worden gebracht wanneer je een nieuwe woning koopt. Het bedrag 

kan verrekend worden bij de aankoop, of er kan sprake zijn van een teruggave. 

Het voordeel dat het je op kan leveren, is maximaal 12.500 euro.  

 

 

 

 

https://belastingen.vlaanderen.be/meeneembaarheid


  
11 

Wallonië: 

In Wallonië bedragen de registratierechten 12,5 procent. Het is mogelijk om ook in deze 

regio van een aantal kortingen te genieten: 

 Enige woning. Wanneer het je enige woning betreft, betaal je geen registratie-

rechten over de eerste 20.000 euro van het aankoopbedrag. Houd hierbij wel re-

kening dat je aan een aantal voorwaarden moet voldoen: 

o Je moet de aankoop als privépersoon doen, niet als bedrijf. 

o Het kan gaan om zowel een woning, grond of woningen in aanbouw: zolang 

de grond maar de bestemming ‘bewoning’ heeft. 

o Je mag geen tweede huis bezitten. 

o Binnen drie jaar na aankoop moet je het pand betrekken. 

o Het pand moet minstens drie jaar je eigendom zijn.  

 Een beperkter inkomen. Voor huishoudens met een lager inkomen worden de re-

gistratierechten verlaagd tot 6 procent op de eerste 167.559,69 euro voor panden 

in een druk bebouwd gebied, en op eerste 157.087,20 euro voor panden buiten 

druk bebouwde zones. Om hiervoor in aanmerking te komen moet het kadastraal 

inkomen maximaal 745 euro bedragen. Wanneer je de financiering via een sociaal 

krediet hebt aangevraagd, wordt dit nog eens verlaagd tot 5 procent.  

 Verkoop op lijfrente. Wanneer je de woning koopt op lijfrente, geldt een tarief 

van 6 procent registratierechten in plaats van 12,5 procent. Door middel van deze 

constructie betaal je als koper voor een bepaalde periode in vastgestelde termij-

nen een vastgesteld bedrag aan de verkoper. Wanneer de verkoper overlijdt, is de 

koper volledig eigenaar van het pand. 

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt een tarief van 12,5 procent registratierechten 

op onroerend goed. Sinds 2017 is een bedrag tot 175.000 euro daarvan vrijgesteld. Pas over 

het resterende bedrag ga je belasting betalen. Dat is ter compensatie van het verdwijnen 

van het jaarlijks fiscaal voordeel. 

 

Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om hiervan gebruik te mogen maken: 

 

 De totaalprijs van het onroerend goed mag niet hoger zijn dan 500.000 euro.  

 De woning moet zich bevinden in één van de negentien Brusselse gemeenten. 
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 Het moet om een aankoop gaan door een privépersoon. Bedrijven komen niet in 

aanmerking. 

 Alleen woningen komen in aanmerking, bouwgrond valt buiten de regeling.  

 Je moet de volledige woning kopen, niet slechts één of enkele delen ervan. 

 Het moet om een ‘zuivere’ aankoop gaan en dus niet om een ruilconstructie of 

iets dergelijks. 

 Je mag op het moment van de aankoop van de woning geen ander pand volledig 

in eigen bezit hebben. Dit geldt ook wanneer er meerdere kopers zijn; ze mogen 

ook niet gezamenlijk eigenaar zijn van een ander pand. 

 Binnen twee jaar na de aankoop moet het jouw hoofdverblijfplaats zijn. Deze pe-

riode kan echter met één jaar verlengd worden wanneer het om een woning in 

aanbouw gaat. Uiteindelijk moet je er als koper vijf jaar onafgebroken wonen. 

 Je mag niet gelijktijdig een belastingvoordeel ontvangen voor een woning elders 

in België, zoals de Vlaamse woonbonus.  
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5 Hypotheek of hypothecair mandaat? 

 Zoals bij punt 2 al aangegeven, wil een bank de garantie hebben dat ze de hypo-

thecaire lening die je aangaat, ook daadwerkelijk terugbetaald krijgt. Dit houdt in 

dat ze het onroerend goed als onderpand neemt. Die garantie wordt ook wel de 

hypotheek genoemd.  
 

 Een andere optie is het hypothecair mandaat, of de hypothecaire vol-

macht. Met deze akte geef je de bank toestemming om een hypotheek te nemen 

en uit te voeren op jouw onroerend goed wanneer je de lening niet langer correct 

terugbetaalt. Dankzij het mandaat kan de bank dit op elk moment doen.  
 

 Een hypothecair mandaat is goedkoper omdat bepaalde kosten die aan de in-

schrijving van een hypotheek verbonden zijn, niet worden gemaakt. Wel betaal je 

de notariskosten omdat ook bij een hypothecair mandaat de tussenkomst van 

een notaris vereist is.  
 

 Het is echter wel van belang om te beseffen dat wanneer je een hypotheek volle-

dig inruilt voor een hypothecair mandaat je de fiscale voordelen misloopt. Wan-

neer je een woonlening hebt aangevraagd met een hypotheek als waarborg, kan 

je namelijk in aanmerking komen voor belastingvoordelen.  
 

 Daarnaast is het ook mogelijk om voor een combinatie van een hypotheek en een 

hypothecair mandaat te kiezen. Het gedeelte waarop de bank een hypotheek 

neemt, geeft je nog altijd recht op een fiscaal voordeel. Deze constructie biedt de 

bank ook meer zekerheid dan alleen een hypothecair mandaat. De bank zal daar-

om voorstellen om op een deel van de woning een hypotheek te nemen.  
 

 Vergeet niet dat de bank op ieder moment het hypothecair mandaat kan omzet-

ten in een hypotheek. In dat geval zijn de kosten die dan gemaakt worden alsnog 

voor jou.  

 

 Door een perfect evenwicht te vinden tussen een hypothecair mandaat en een 

hypothecaire inschrijving kan je heel wat geld besparen zonder je fiscale voorde-
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len te verliezen. Wie bijvoorbeeld een woning koopt ter waarde van 200.000 euro 

en volledig kiest voor een hypothecaire inschrijving betaalt ongeveer 5.500 euro 

(aktekosten, registratierechten hypotheek, ereloon notaris en ereloon hypo-

theekbewaarder) . Wie de hypothecaire inschrijving kan beperken tot 100.000 eu-

ro en aan de bank een hypothecair mandaat geeft van 100.000 euro ziet het prijs-

kaartje dalen tot 2.400 euro. Dat is meer dan een halvering. Dit is louter een indi-

catief voorbeeld. De banken zijn vrij om zelf een verdeling te bepalen.  
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6 Wat is de looptijd van een lening? 

 Onroerend goed kan maar door weinig mensen geheel uit eigen zak betaald wor-

den. Vrijwel iedereen sluit voor de aankoop een woonlening af die ze gemiddeld 

in 10 tot 25 jaar terugbetalen. Dit gebeurt aan de hand van maandelijkse aflossin-

gen.  

 De ideale looptijd bepalen doe je op basis van de volgende elementen:  

- Controleer wat je maximaal kan dragen als maandelijkse aflossing  

- Stem de looptijd zodanig af dat je zo weinig mogelijk interesten moet beta-

len aan de bank  

- Ga voor het maximale fiscaal voordeel (bijv. looptijd van minimum 10 jaar in 

Vlaanderen voor eigen woning).  

- Stem de afbetaling af op toekomstige plannen (Bij vaste maandelijkse aflos-

singen blijven de aflossingen hetzelfde, maar zijn de interesten bij de start 

hoger. Zo moet je later maandelijks minder afbetalen. Is voorbeeld interes-

sant als je kinderwensen hebt)  

 Wanneer je voor een langere looptijd kiest, wordt het totaalbedrag verspreid over 

meerdere maanden; je hebt immers langer de tijd om het volledige krediet terug 

te betalen. Hierdoor is de maandelijkse aflossing lager dan wanneer je voor een 

kortere terugbetalingsperiode kiest.  

 De bank zal voordat ze akkoord gaat met de lening en diens looptijd kijken naar: 

de waarde van het pand dat je wilt kopen, of je een deel daarvan met eigen ver-

mogen betaalt, de garantie die verstrekt wordt (de hypotheek dus) en hoe waar-

schijnlijk het is dat je de lening kunt terugbetalen.  

 Let wel op het volgende: een lening met een langere looptijd betekent een hoge-

re rente. Het totale bedrag dat je aflost, is dus hoger dan wanneer je voor een 

kortere looptijd kiest.  
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 Hoewel de meeste mensen voor de optie gaan waarbij ze elke maand eenzelfde 

bedrag af moeten lossen, bestaat er ook nog zoiets als een aflossingsvrije hypo-

theeklening. Dit houdt in dat je tijdens de gekozen looptijd niet verplicht bent de 

lening in gelijke delen af te lossen. Wat telt is dat wanneer het einde van de loop-

tijd van de lening in zicht komt, het gehele bedrag terugbetaald moet zijn. De ren-

te moet wel gewoon maandelijks betaald worden. Deze optie kan interessant zijn 

voor leningen met een korte looptijd, zoals een overbruggingskrediet (zie punt 14 

voor meer informatie).  
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7 Vaste vs. variabele rente 

Wie een hypothecaire lening afsluit, moet rente betalen over het geleende bedrag. Je kan 

kiezen tussen twee verschillende rentevoeten: een vast en een variabel.  

 
 

Vaste rentevoet 

De naam zegt het al: bij deze formule blijft het rentepercentage gedurende de gehele loop-

tijd van de lening gelijk. Dit wordt aan het begin van de lening vastgeklikt waardoor je weet 

waar je de komende jaren aan toe bent. Als je de lening afsluit in een tijd van een lage ren-

te, kan dit dus voordelig uitpakken: een rentestijging heeft geen invloed op jouw maande-

lijkse terugbetalingen. Daarnaast kan je dus ook niet genieten van een daling van de rente, 

wat een nadeel is van deze formule.  

 
 

Variabele rentevoet 

Ook hier geeft de naam al wat informatie over de formule weg. Een variabele rentevoet 

houdt in dat de rente afhankelijk is van de markt en dus zowel kan dalen als stijgen. Hoe 

groot de impact is op jouw maandelijkse betalingen, hangt af van welke variabele formule je 

hebt gekozen.  

 

Als je voor een woonlening met een variabele rentevoet gaat, biedt de bank je bij het begin 

vaak een lager tarief aan dan wanneer je voor een vaste rentevoet kiest. Weet wel dat de 

rentevoet maximaal mag verdubbelen: de schommelingen in je betalingen zijn dus be-

grensd. 

 

De maximale wijziging van de rentevoet bij elke herziening wordt overigens vastgelegd in 

het contract, bijvoorbeeld twee procent. In dit voorbeeld kan de stijging of daling dus nooit 

meer dan twee procent bedragen. Dat wordt de ‘cap’ genoemd.  
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Een variabele rentevoet is voornamelijk interessant wanneer de rentevoeten hoge toppen 

scheren of verwacht wordt dat de rente het grootste deel van de aflossingstermijn niet 

(veel) zal stijgen. De kans is dan groot dat de rentevoet in de toekomst zal dalen of de 

stijging beperkt blijft.  

 

Dit zijn voorbeelden hoe zo’n variabele formule eruit kan zien: 

 1/1/1-formule. De rentevoet kan hierbij elk jaar naar boven of naar beneden 

worden bijgesteld, afhankelijk van de markt. 

 10/5/5-formule. In dit geval wordt de rentevoet voor het eerst herzien na tien 

jaar. Daarna zal dat elke vijf jaar gebeuren.  

 

Indien je verwacht dat je je woning binnen bijvoorbeeld tien jaar gaat verkopen, kan je kie-

zen voor de formule 10/5/5. Je profiteert dan gedurende tien jaar van een vaste rentevoet 

en vermijdt een potentiële stijging van de rentevoet als je je woning binnen de tien jaar van 

de hand doet.  

 

De goedkoopste lening kiezen   

 

Het is niet eenvoudig om de perfecte rentevoet te kiezen. Daarom is het belangrijk om zo-

veel mogelijk kredietgevers te vergelijken. Alleen zo ben je er zeker van dat je het beste 

product op de markt hebt. Gelukkig kan je op TopCompare.be nagaan bij welke kredietge-

ver je de goedkoopste lening krijgt. Op basis van een aantal gegeven, kom je via onze tool te 

weten of je in aanmerking komt voor een lening en hoeveel de rentevoet bedraagt. Je krijgt 

een overzicht van zowel de variabele als de vaste rentevoeten. 

 

 

  

https://www.topcompare.be/nl/hypothecaire-lening?utm_source=TopCompare&utm_medium=PDF&utm_campaign=HL-Guide
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8 Fiscaliteit 

Als (toekomstig) huiseigenaar krijg je te maken met de fiscus. We leggen je hier uit wat je 

moet betalen en van welke belastingvoordelen je kunt genieten. Let op dat er verschillen 

bestaan tussen de gewesten. 

8.1 Wat moet je betalen? 

 

Vlaanderen  

 Registratierechten. Zoals bij punt 4 van deze gids aangegeven, krijg je te maken 

met registratierechten - in Vlaanderen ook wel ‘het verkooprecht’ genoemd. Het 

tarief in Vlaanderen bedraagt tot en met het einde van 2019 7 procent van de 

waarde van het gekochte onroerend goed. Vanaf 2020 daalt dat tarief tot 6 pro-

cent. Wanneer je niet aan bepaalde voorwaarden kunt voldoen, moet je 10 pro-

cent betalen. Ook dit is uiteengezet in punt 4 van de gids. Je moet de registratie-

rechten betalen bij akte of uiterlijk binnen vier maanden na ondertekening van de 

compromis.  

 

 Btw. In Vlaanderen heeft een particulier die een nieuwe woning verkoopt de keu-

ze tussen een verkoop met btw of registratierechten. Professionele verkopers zijn 

verplicht om voor het btw-stelsel te kiezen. Het btw-tarief bedraagt 21 procent. 

Een woning wordt tot twee jaar na de eerste ingebruikneming als nieuw be-

schouwd. Als voorbeeld: een woning die in 2018 in gebruik is genomen, wordt tot 

en met 31 december 2020 als nieuw beschouwd. 

Voor een woning die niet in de categorie ‘nieuw’ valt, betaal je registratierechten. 

Ook betaal je daar 21 procent btw over het ereloon van de notaris en over de 

administratieve kosten.  

 

 



 
20 

 Onroerende voorheffing. De onroerende voorheffing bestaat uit drie delen: het 

percentage van het geïndexeerde KI bestemd voor het Vlaamse Gewest (de zoge-

heten basisheffing), opcentiemen op de basisheffing voor de provincie en opcen-

tiemen op de basisheffing voor de gemeente. Hetgeen het Vlaamse gewest ont-

vangt, bedraagt 3,97 procent voor woningen en 2,54 procent voor sociale wonin-

gen en woningen die eigenaars verhuren via sociale verhuurkantoren. De provin-

cies en gemeenten zijn vrij om te bepalen hoeveel opcentiemen zij heffen. 500 

opcentiemen betekent bijvoorbeeld dat je per euro basisheffing 5 euro opcen-

tiemen betaalt.  

 

Het is overigens mogelijk om voor een vermindering of een vrijstelling van de onroerende 

voorheffing in aanmerking te komen. Een vermindering geldt bijvoorbeeld voor bepaalde 

energiezuinige woningen. Bewoners van een monumentaal pand komen in aanmerking 

voor een vrijstelling. 

 

Wallonië 

 Registratierechten. Ook in Wallonië gelden registratierechten. Het tarief voor on-

roerend goed in het Waalse Gewest bedraagt 12,5 procent van de waarde van het 

pand. Zoals aangegeven bij punt 5 van deze gids, kan je in een aantal gevallen ge-

nieten van een korting.   

 

 Btw. In Wallonië gelden dezelfde regels als in Vlaanderen. De verkoper van een 

nieuwe woning is dus vrij om te bepalen onder welk stelsel hij verkoopt. Hetzelfde 

criterium voor een ‘nieuwe woning’ wordt hier aangehouden: tot twee jaar na de 

eerste ingebruikneming wordt een woning als nieuw beschouwd.  

Voor een woning die niet in de categorie ‘nieuw’ valt, betaal je registratierechten. 

Ook betaal je daar 21 procent btw over het ereloon van de notaris en over de 

administratieve kosten.  

 

 Onroerende voorheffing. Wanneer je onroerend goed bezit in het Waalse Gewest 

betaal je jaarlijks 1,25 procent van het Kadastraal Inkomen. Dit wordt verlaagd 

naar 0,8 procent voor sociale woningen. Ook hier geldt dat de onroerende voor-

heffing, net als in Vlaanderen, verhoogd kan worden door opcentiemen die pro-

vincies, agglomeraties en gemeenten kunnen aanrekenen.  
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In bepaalde gevallen kan je in aanmerking komen voor een vermindering of vrijstelling. Een 

vermindering geldt bijvoorbeeld bij langdurige leegstand van het pand of voor huishoudens 

met een hoge gezinslast. Hiervoor moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.  

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

 Registratierechten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt hetzelfde percen-

tage registratierechten als in Wallonië; 12,5 procent. De eerste 175.000 euro is 

hiervan echter vrijgesteld; pas over het resterende bedrag betaal je de registratie-

rechten. De korting is overigens enkel geldig voor woningen die maximaal 

500.000 euro waard zijn. Deze regeling bestaat sinds 2017 omdat het jaarlijks fis-

caal voordeel in de hoofdstedelijke regio verdwenen is. Om hiervan te kunnen 

genieten, moet je echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals be-

schreven bij punt 4 van deze gids. 

 

 Btw. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden dezelfde regels als in Vlaande-

ren en Wallonië  

Voor een woning die niet in de categorie ‘nieuw’ valt, betaal je registratierechten. 

Ook betaal je daar 21 procent btw over het ereloon van de notaris en over de 

administratieve kosten.  

 

 Onroerende voorheffing: net als in Wallonië wordt voor panden gelegen in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest een onroerende voorheffing van 1,25 procent van 

het Kadastraal Inkomen gerekend. Ook hier geldt een vermindering tot 0,8 pro-

cent voor sociale woningen. Tevens is hier dezelfde regel als in de andere twee 

gewesten van toepassing: provincies, agglomeraties en gemeenten mogen de 

voorheffing met opcentiemen verhogen.  

 

 

 

  



 
22 

8.2 Heb je recht op een fiscaal voordeel? 

 

Vlaanderen 

Het systeem dat we hier beschrijven gaat vanaf 2020 op de schop. De afschaffing van de 

Vlaamse woonbonus wordt gecompenseerd door een verlaging van de registratierechten. In 

dit artikel gaan we dieper in op wat de afschaffing betekent voor je portefeuille.  

 

Hoe werkt het huidige systeem? Inwoners van Vlaanderen die vanaf 1 januari 2016 een hy-

pothecaire lening hebben afgesloten, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking 

voor de Vlaamse geïntegreerde woonbonus. Om van dit belastingvoordeel te kunnen genie-

ten, moet je dat op de juiste manier invullen bij de jaarlijkse belastingaangifte.  

 

De uitgaven voor de hypothecaire lening kan je in rekening brengen voor een basisbedrag 

van 1.520 euro (+gemeentebelasting). Op het bedrag wordt een tarief van 40 procent toe-

gepast om de belastingvermindering te kunnen berekenen. Als voorbeeld: 1.520 euro x 40 

procent = 608 euro(+gemeentebelasting).  

 

Tijdens de eerste tien jaar wordt het bedrag dat in aanmerking voor een belastingverminde-

ring nog eens met 760 euro verhoogd als het om je enige woning gaat. Grotere huishou-

dens, met minstens drie kinderen, hebben recht op een verhoging van nog eens 80 euro.  

 

Wallonië 

Wanneer je in Wallonië een eigen (en enige) woning koopt, kom je in aanmerking voor de 

Waalse woonchèque of ‘Chèque Habitat’. Dit geldt sinds januari 2016 voor hypothecaire 

leningen met een looptijd van minstens tien jaar, maar er wordt echter gekeken naar het 

netto belastbaar inkomen. Als je minder dan 21.733 euro (per jaar) verdient, heb je recht op 

het maximumvoordeel van 1.520 euro. Personen die meer dan 83.828 euro verdienen, 

hebben geen recht op dit belastingvoordeel. Voor de bedragen tussen die twee grenzen ge-

bruikt de fiscus een speciale formule om te bepalen hoe groot het voordeel is. 

 

 

 

 

https://www.topcompare.be/nl/blog/gezinnen-en-nieuwbouwers-verliezen-meeste-geld-door-afschaffing-woonbonus
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

In het Brussels gewest is het belastingvoordeel sinds 1 januari 2017 vervangen door een 

korting op de registratierechten. Voor een eigen woning met een waarde tot 500.000 euro 

ga je pas na 175.000 euro registratierechten betalen (zie punt 4). Dit levert je een voordeel 

van maximaal 21.875 euro op. 

 

8.3 Wat als je gaat bouwen?  

 

Het is mogelijk om eerst een stuk grond te kopen en er daarna een woning op te laten bou-

wen. Aangezien dit dan vanzelfsprekend een nieuwe woning wordt, betaal je over de bouw 

daarvan 21 procent btw en geen registratierechten (dit geldt immers alleen voor oudere 

woningen).  

 

Je moet ook 21 procent btw betalen over de bouwgrond wanneer: 

 er een toelating is om op de grond te bouwen en er een pand op gebouwd wordt 

dat verkocht wordt met btw, 

 de grond en het pand door dezelfde persoon worden verkocht, 

 de bouwgrond tegelijkertijd met het gebouw wordt overgedragen. 

 

Als dit niet het geval is, of als je alleen de grond koopt, moet je registratierechten betalen. 

Dit percentage bedraagt in Vlaanderen 10 procent en in Wallonië 12,5 procent. In het Brus-

sels Hoofdstedelijk Gewest betaal je 12,5 procent, maar op de eerste 87.500 euro geldt een 

korting.  

 

Je kan genieten van deze korting wanneer de bouwgrond niet duurder is dan 250.000 euro 

en je er je hoofdverblijfplaats binnen drie jaar na de aankoop op realiseert. De korting geldt 

dus alleen als je het stuk grond koopt met de intentie om er zelf een woning op te bouwen.   

 

  



 
24 

9 Wat als je je lening wilt wijzigen? 

Zoals bij punt 6 genoemd, heeft je hypothecaire lening een bepaalde looptijd. Deze is van 

tevoren vastgesteld in overeenstemming met de bank of financiële instelling. Er is echter 

een aantal momenten waarop de looptijd van de lening gewijzigd kan worden.  

9.1 Vervroegde terugbetaling 

Stel, je hebt ineens fors meer te besteden of veel gespaard en je wil dat inzetten om (een 

deel van) de hypothecaire lening vervroegd af te lossen. Dit is wettelijk toegestaan én het 

kan je financieel ook voordeel opleveren. Over de aflossingen van je woonlening moet je 

namelijk interesten betalen, en je spaargeld levert vaak maar weinig rente op.  
 

Daarnaast bestaat de kans dat de premies van je schuldsaldoverzekering gevoelig dalen. 

Dankzij de vervroegde terugbetaling moet er namelijk minder kapitaal verzekerd worden.   
 

Als je een vervroegde terugbetaling wil doen, moet de bank daaraan meewerken. In princi-

pe geldt dat dit eens per jaar mag, maar wanneer je 10 procent of meer van het kapitaal in 

één keer af wilt lossen, mag dat ook vaker.  
 

Er is weliswaar een keerzijde aan de medaille: bij een vervroegde terugbetaling krijg je te 

maken met een wederbeleggingsvergoeding. De bank heeft immers op de rente gerekend 

die het over de afgesproken looptijd zou krijgen. Om toch zeker te zijn van inkomsten, re-

kent het een wederbeleggingsvergoeding. Ook dit is wettelijk geregeld; dit bedrag mag niet 

meer zijn dan de hoogte van drie maanden interest van het terugbetaalde kapitaal.  

9.2 Pauzeren 

Wanneer je een lening aangaat, teken je een overeenkomst waarin je aangeeft je aan de 

maandelijkse betalingen te zullen houden. Het kan echter voorkomen dat je door bijvoor-

beeld werkloosheid, een scheiding of langdurige ziekte niet meer aan die verplichtingen 

kunt voldoen.  
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Let op dat iedere bank een eigen beleid hiervoor heeft. De bank heeft er echter belang bij 

dat ze haar geld krijgt, dus zal ze in eerste instantie samen met jou zoeken naar een oplos-

sing. Dit kan een uitstel van betaling zijn: de aflossingen worden tijdelijk opgeschort. Let op 

dat je dan wel nog de maandelijkse interesten moet betalen. De aanvraag voor uitstel van 

betaling brengt ook administratieve kosten met zich mee. 

 

Ook kan de bank aanbieden om de looptijd van de lening te verlengen. Zo wordt het bedrag 

dat je per maand moet betalen naar beneden bijgesteld. In dergelijke gevallen moet je ook 

een wederbeleggingsvergoeding betalen. 

 

Wanneer je betalingen mist, is de bank verplicht om dit aan de Centrale voor Kredieten aan 

Particulieren van de Nationale Bank door te geven, zelfs als jullie het samen over een ande-

re terugbetalingsformule eens zijn geworden. Let op dat dit gevolgen kan hebben voor le-

ningen die je in de toekomst aan wilt gaan. Als je geregistreerd staat met betalingsachter-

standen, kunnen de andere kredietgevers weigeren om je een lening te geven. 
 

9.3 De lening voortzetten bij een andere bank  

Het is mogelijk om je hypothecaire lening te herfinancieren; wat inhoudt dat je je huidige 

lening vervangt voor een nieuwe lening met betere voorwaarden. Je kunt dit bij je eigen 

bank aanvragen, wanneer de rente bijvoorbeeld erg laag staat. Ook is het mogelijk om een 

hypothecaire lening bij een andere bank voort te zetten. 

 

Houd bij dat laatste scenario wel rekening met een aantal bijkomende kosten. Je moet in 

zo’n geval bijvoorbeeld de kosten van het opzeggen van je hypotheek bij je huidige bank 

betalen, maar ook die van de inschrijving bij de nieuwe bank (denk daarbij aan notaris-en 

hypotheekkosten). Zo krijg je ook te maken met een wederbeleggingsvergoeding. De nieu-

we bank kan overigens vragen om je huis opnieuw te laten schatten. Dat is eveneens niet 

gratis.  

 

Bijkomende kosten kunnen ook ontstaan door verzekeringen die je opnieuw af moet slui-

ten. Had je bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering bij je bank afgesloten, dan moet je de-

ze ook stopzetten en aangaan bij je nieuwe bank. 
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10 Wat bij een scheiding?  

Je gaat er niet vanuit, maar het kan natuurlijk voorkomen dat je met je partner een huis 

hebt gekocht en na de aankoop besluit om te scheiden. Wat heeft dat voor gevolgen voor 

de hypothecaire lening die je samen hebt afgesloten? In dit soort situaties kunnen jullie drie 

dingen doen: 

 

 Het huis verkopen. Totdat de woning verkocht is, blijven jullie beiden verant-

woordelijk voor de maandelijkse afbetaling van de lening. Met het bedrag dat de 

verkoop oplevert, kan je het resterende bedrag aan de bank afbetalen. Mocht dit 

niet genoeg zijn om de woonlening terug te betalen, dan moet je samen met je 

ex-partner met de kredietverstrekker een manier vinden om het resterende be-

drag af te lossen.  

 

 Eén van de twee behoudt het huis en koopt de ander uit. Een andere optie is dat 

één van jullie in het huis blijft wonen en de ander verhuist. Degene die vertrekt, is 

niet meer verantwoordelijk voor zijn of haar deel van de aflossing van de woonle-

ning, zolang de bank daarmee akkoord gaat. De persoon die in de woning blijft, 

zal de resterende kosten op zich nemen. Wanneer je hier de bank over inlicht, zal 

die nagaan of je die terugbetalingen alleen kunt dragen.    

 

Om het uitkopen officieel vast te laten leggen na een echtscheiding, moet de echtscheiding 

voltrokken zijn en in het register van de burgerlijke stand staan. Let op dat je bij een derge-

lijke uitkoping, je voormalige echtgenoot vaak een geldsom verschuldigd bent. Deze betaal 

je als het officieel is vastgelegd in een eigendomsoverdracht; een akte opgemaakt door de 

notaris.  

 

 Jullie behouden de woning. Een derde optie is dat jullie samen de woning houden, 

waardoor jullie beiden verantwoordelijk blijven voor het aflossen van de hypo-

thecaire lening. 
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11 Wat kan je nog doen met je woonlening?  

Het gedeelte van je hypothecaire lening dat je hebt terugbetaald kan je opnieuw opnemen 

om bijvoorbeeld een renovatie aan je woning te bekostigen.  Dat is een zogeheten weder-

opname.  

 

Doe je de aanvraag tijdens de looptijd van je bestaande lening, dan moet je geen bijkomen-

de kosten, zoals die voor de notaris en hypotheek, betalen. Dit kan dus een aanzienlijk fi-

nancieel voordeel opleveren. Wel zal de bank de gebruikelijke dossierkosten in rekening 

brengen.  

 

Als dit bedrag niet toereikend is voor je plannen, kan je ook meer opnemen door een twee-

de hypothecaire lening af te sluiten. Hierover betaal je dan wel weer notariskosten; er moet 

immers opnieuw een notaris aan te pas komen.  

 

Bij de afsluiting van het nieuwe woonkrediet (zowel de wederopname of een tweede hypo-

thecaire lening) geldt het rentetarief dat op dat moment van toepassing is. Hoeveel interest 

je betaalt voor je nog lopende woonlening, heeft dus geen invloed op deze nieuwe lening.  

 

Het is ook mogelijk een renovatielening af te sluiten waarmee je een renovatie of verbou-

wing kunt financieren. Dit is een heel ander type lening waarbij je geen bijkomende hypo-

thecaire kosten moet betalen.  

 

Je kan de oude hypothecaire waarborg ook hergebruiken voor een nieuwe hypothecaire 

lening. Een hypotheek op een woning blijft namelijk 30 jaar geldig. Daarenboven zijn er daar 

geen notariskosten aan verbonden omdat de bestaande waarborgen hergebruikt worden. 

Je ontsnapt wel niet aan de dossierkosten van de bank. Let op: Afhankelijk van het bedrag 

van de wederopname is mogelijk wel een extra waarborg vereist, met bijbehorende kosten. 
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12 Het proces  

Deze gids heeft hopelijk al duidelijk gemaakt met welke zaken je als (toekomstig) huiseige-

naar te maken krijgt. Hier zetten we de notariële stappen die je moet doorlopen alvorens je 

een huis koopt, op een rijtje. 

 Het vinden van een woning. Dit spreekt voor zich; het begint allemaal met het 

vinden van een geschikte woning. Houd bij je zoektocht rekening met het feit dat 

je meer kwijt bent dan alleen het aankoopbedrag van het pand. Hierbij komen 

nog eens registratierechten, notaris- en administratieve kosten en dergelijke. 

 Een optie nemen. Wanneer je nog niet helemaal zeker bent van de aankoop, 

maar wel geïnteresseerd bent, kan je een optie op een woning aanvragen bij de 

verkoper. Gedurende bijvoorbeeld veertien dagen, wordt het pand voor jou gere-

serveerd. Als je binnen die periode besluit om te kopen, is de verkoop definitief. 

 De (onderhandse) verkoopovereenkomst. Dit wordt ook wel eens een compromis 

of voorlopige verkoopovereenkomst genoemd. Dit is een schriftelijke bevestiging 

van de verkoopovereenkomst tussen de koper en de verkoper. Dit document gaat 

naar de notaris die aan de hand hiervan – binnen vier maanden – de notariële ak-

te opstelt.  Opgelet: Volgens het burgerlijke wetboek, artikel 1582 is de verkoop 

bindend zodra het bod is aanvaard door de verkoper. Een mondelinge overeen-

komst is dus in principe al bindend. Toch wordt er doorgaans beslist om dit schrif-

telijk vast te leggen in een compromis.  

 

 De verkoopovereenkomst met opschortende voorwaarde. Het akkoord is in dit 

geval enkel geldig als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo kan de ver-

koop bijvoorbeeld enkel doorgaan als de koper een woonlening kan krijgen om de 

koop te financieren. Ook kan het gaan over bepaalde vergunningen die de koper 

eerst moet zien te krijgen. De notaris kan helpen met het precies opstellen van de 

voorwaarden in deze verkoopovereenkomst. 

 Registratierechten betalen. In die termijn van vier maanden, dus tussen de ver-

koopovereenkomst en het opstellen van de notariële akte in, moeten de registra-

tierechten worden betaald.  
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 Het verkoopdossier. Met behulp van de notaris worden allerlei documenten aan-

gevraagd en opzoekingen gedaan die nodig zijn voor de verkoop. Het gaat om: het 

bodemattest, het stedenbouwkundig uittreksel, het postinterventiedossier, een 

keuringsverslag van de elektrische installatie en het energieprestatiecertificaat.  

 De notariële akte. Voordat de notariële akte tot stand komt, zoekt de notaris bo-

venstaande zaken uit, net als of de koper eventuele schulden heeft staan. Wan-

neer alles in orde is, wordt een kopie naar het hypotheekkantoor gezonden waar 

de akte wordt overgeschreven. 

 Overschrijving van de notariële akte. Pas hiermee is de overdracht officieel en 

kunnen anderen geen beslag meer leggen op het pand. De notaris probeert dit 

proces dus altijd zo snel mogelijk te laten verlopen. 
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13 Bijkomende verzekeringen  

Wanneer je een woning koopt, is het slim om een aantal bijbehorende verzekeringen af te 

sluiten. Je bent niet verplicht om alle verzekeringen af te sluiten, wel is het verstandig om je 

te informeren over de risico’s die je loopt wanneer je je niet verzekert. 

 

13.1 Brandverzekering 

Een brandverzekering helpt je om allerlei soorten schade aan je woning vergoed te krijgen. 

Schade door overstromingen, natuurrampen en hagel of onweer wordt gedekt door een 

brandverzekering, net als glasbreuk en schade aan elektrische apparaten binnen je woning.  

 

Naast deze basisdekking, kan een bank of verzekeraar ook de kosten voor herstelwerk-

zaamheden of door jou veroorzaakte schade aan (de woning van) derden in de polis opne-

men. Let op dat de voorwaarden per aanbieder verschillen; het is slim om die voorwaarden 

en de kosten dus te vergelijken voordat je een keuze maakt.  

 

Hoe hoog de premie is, hangt onder meer af van het bouwjaar van de woning, eerdere 

schadegevallen, een inschatting van de te verzekeren ruimte en van de waarde van de in-

houd van het pand.  

 

Een brandverzekering is niet verplicht voor woningeigenaren, maar veel van hen kiezen er-

voor om er toch één af te sluiten. Voor huurders is het sinds 1 januari 2019 in Vlaanderen 

wel een vereiste om deze verzekering te hebben. In Wallonië en in het Brussels Hoofdstede-

lijk Gewest was het al eerder verplicht voor huurders. 
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13.2 Schuldsaldoverzekering  

Wanneer je onverhoopt overlijdt voordat de hypothecaire lening is afbetaald, biedt de 

schuldsaldoverzekering je naasten de garantie dat zij de openstaande schuld niet verder 

moeten afbetalen. Op de dag van het overlijden wordt het verzekerd bedrag afgetrokken 

van de nog openstaande schuld.  Bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering is dus niet 

zozeer het leenbedrag van belang, maar het bedrag dat verzekerd is. In de meeste gevallen 

wordt er geopteerd voor een polis die de volledige lening dekt.  

 

Dit type verzekering wordt altijd afgesloten in combinatie met een hypothecaire lening. Het 

is niet bij wet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden. Bij veel banken is het echter een 

vereiste om een schuldsaldoverzekering samen met een hypothecaire lening af te sluiten. Je 

kunt zelf kiezen of je het bij de bank afsluit waar je het geld leent voor de aankoop van een 

woning, of bij een andere financiële instelling.  

 

Bij een schuldsaldoverzekering zijn er drie formules mogelijk: 

 

 Elke kredietnemer sluit afzonderlijk een schuldsaldoverzekering af. Zo kunnen de 

partners bijvoorbeeld beslissen om elk een polis af te sluiten die 50 procent van 

de lening dekt. Bij het overlijden van één van de partners moet de andere partner 

slechts de helft van de lening verder afbetalen. De partners zijn vrij om met ande-

re verhoudingen te werken, bijvoorbeel 70/30.  

 Er wordt één schuldsaldoverzekering afgesloten op twee hoofden. In dat geval 

valt de lening volledig weg als één van de partners overlijdt. Voorwaarde is wel 

dat de verzekering de lening 100 procent dekt. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk 

om slechts 70 procent van de lening te beschermen met een schuldsaldoverzeke-

ring. In dat geval betaalt de overlevende partner nog 30 procent van de lening af 

bij een overlijden.  

 Schuldsaldoverzekering alleenstaande. Als je als alleenstaande een woning koopt, 

raden de banken aan om voor een volledige dekking te kiezen (100%). Hierbij 

worden je erfgenamen vrijgesteld van het aflossen van de lening wanneer jij over-

lijdt. 
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Hoe hoog de premie van deze verzekering is, hangt van je persoonlijke situatie af. Van in-

vloed hierop zijn onder meer: het leenbedrag, de looptijd van de lening, je leeftijd en je ge-

zondheidstoestand ofwel het overlijdensrisico. Door een verzekering te verstrekken aan ie-

mand die niet in optimale conditie verkeert, loopt de bank of verzekeraar immers een gro-

ter financieel risico en gaat de premie omhoog.   

 

Wat als je geen schuldsaldoverzekering hebt afgesloten, maar overlijdt voordat het woon-

krediet volledig is terugbetaald? In zo’n geval wordt je erfenis gebruikt om de lening alsnog 

af te betalen. Er wordt een inventaris gemaakt van het volledige (on)roerend goed om de 

waarde in te kunnen schatten. Wanneer er na het afbetalen van de lening nog geld over is, 

dan wordt dat uitbetaald aan de erfgenamen.    

 

Het kan ook voorkomen dat de schulden hoger zijn dan de erfenis. Als erfgenaam heb je in 

zo’n geval drie mogelijkheden: 

 

 Het aanvaarden van de erfenis. Als je besluit de erfenis te aanvaarden, betekent 

dat dat je alle bezittingen maar ook alle schulden van de overledene erft. Op deze 

keuze kun je niet terugkomen: je bent (eventueel samen met andere erfgenamen) 

verantwoordelijk voor het afbetalen van de schulden. 

 

 Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving. Wanneer je twijfels hebt 

over de precieze nalatenschap, kun je ervoor kiezen (om tegen betaling) een no-

taris in te schakelen. Hij of zij maakt een inventaris van de activa (bezittingen) en 

passiva (schulden). Bij de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving erf 

je in het slechtste geval niets, in het meest positieve geval levert de activa een 

bedrag op.  

 

 Verwerpen van de erfenis. Een laatste optie is om de erfenis te verwerpen, 

waarmee je dus niet langer een erfgenaam bent. Je bent hiermee eventuele 

schulden, maar ook bezittingen van de overleden naaste kwijt. Het gaat om een 

definitieve beslissing die niet te herzien is.  
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14 Overbruggingskrediet  

 Wanneer je een nieuwe woning koopt, kan het zijn dat je oude huis nog niet ver-

kocht is. Vaak wil je echter wel de opbrengst van je oude woning gebruiken om de 

aankoop van je nieuwe huis te kunnen financieren. Om die periode financieel te 

kunnen overbruggen, kan je een overbruggingskrediet aanvragen.   

 

 Deze lening werkt iets anders dan een hypothecaire lening. Je lost het geleende 

bedrag niet maandelijks af, maar je betaalt het terug dankzij de opbrengst van je 

oude woning. Afhankelijk van de kredietgever, spreek je van tevoren een uiterlijke 

terugbetalingsdatum af (bijvoorbeeld maximaal twaalf maanden later), of betaal 

je het meteen zodra je oude woning verkocht is.  

 

 Let op dat je het geleende bedrag dus in één keer terug moet betalen. Daarnaast 

moet je maandelijks interesten betalen gedurende de looptijd van het overbrug-

gingskrediet.  
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15 Een volgende woning 

Wat gebeurt er wanneer je een woning koopt, maar je de woonlening voor je vorige woning 

nog niet afgelost is? In dit geval heb je twee opties. 
 

 Je hypothecaire lening overdragen naar je nieuwe woning. 

De bank draagt de lening dan over op jouw nieuwe pand. Het feit dat je woonle-

ning doorloopt, kan financieel aantrekkelijk zijn. Je betaalt immers niet opnieuw 

alle kosten die bij het aangaan van een nieuwe lening horen. Ook kan je bij som-

mige banken in het geval van een kredietoverdracht opnieuw onderhandelen 

over voorwaarden die gekoppeld zijn aan je lening.    
 

 Je oude lening afkopen en een nieuwe afsluiten. 

Een andere mogelijkheid is om je oude lening af te kopen en een nieuwe aan te 

gaan. Dit zou je kunnen doen wanneer de rentevoet nu gunstiger is dan op het 

moment waarop je je vorige lening hebt afgesloten. Het afkopen brengt kosten 

met zich mee, zoals de wederbeleggingsvergoeding die je aan de bank moet beta-

len voor het vroegtijdig stopzetten van de lening. Ook het aangaan van een nieu-

we hypothecaire lening is niet kosteloos: je moet dossier-, hypotheek- en andere 

administratieve kosten betalen. 
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16 Conclusie  

Deze gids is gemaakt met als doel om mensen te helpen de perfecte woonlening te 

vinden. Wij hopen dat je na het lezen van deze gids beter gewapend bent om een zo 

goedkoop mogelijk tarief af te dwingen bij de kredietgevers.  

 

Wie zeker wil zijn dat hij één van de beste tarieven op de markt krijgt, kan onze hypo-

theekvergelijker met gepersonaliseerde tarieven gebruiken. Dat is een tool die op ba-

sis van een aantal gegevens nagaat bij welke kredietgever je in aanmerking komt voor 

een hypothecaire lening. Je ziet meteen wat je gepersonaliseerd tarief is. Daarenbo-

ven kom je onmiddellijk te weten hoeveel het totale prijskaartje van je vastgoedpro-

ject bedraagt. Zo vermijd je dat je voor onverwachte verrassingen komt te staan.  

 

Nieuwsgierig naar onze tool? Twijfel dan niet en maak hier gratis gebruik van onze 

hypotheekvergelijker!  

 

Het team van TopCompare.be wenst je veel succes met je zoektocht naar de perfecte 

woonlening!  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.topcompare.be/nl/hypothecaire-lening?utm_source=TopCompare&utm_medium=PDF&utm_campaign=HL-Guide
https://www.topcompare.be/nl/hypothecaire-lening?utm_source=TopCompare&utm_medium=PDF&utm_campaign=HL-Guide
https://www.topcompare.be/nl/hypothecaire-lening?utm_source=TopCompare&utm_medium=PDF&utm_campaign=HL-Guide
https://www.topcompare.be/nl/hypothecaire-lening?utm_source=TopCompare&utm_medium=PDF&utm_campaign=HL-Guide
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17 Wat moet je onthouden? 

 Het JKP is een samenvatting van alle kosten die komen kijken bij een hypothecaire 

lening, want niet alleen de interestvoet telt. Dankzij het JKP is het veel eenvoudi-

ger om alle banken te vergelijken. De notariskosten en registratierechten worden 

wel niet opgenomen in het JKP.  

 Zorg dat je voldoende geld opzijzet voor de aankoop van een woning. Je moet bij 

de meeste banken immers zelf de notariskosten en de registratierechten betalen, 

en liefst nog 10 à 20 procent van het aankoopbedrag zelf. 

 Ieder gewest is vrij om te bepalen hoe ze de registratierechten berekenen. Het-

zelfde geldt voor de bepaling van de fiscale voordelen. Het systeem in Vlaanderen 

ziet er bijvoorbeeld totaal anders uit dan dat in Wallonië.  

 Let op als je een tweede woning koopt. Er gelden doorgaans andere fiscale regels 

en registratierechten.  

 Welke rentevoet je kiest, kan een enorme impact hebben op het terug te betalen 

bedrag. Neem daarom zowel de vaste als variabele rentevoet onder de loep.  

 Indien je wilt sleutelen aan je hypothecaire lening (zoals een herfinanciering of 

een vervroegde terugbetaling) moet je extra kosten betalen. Die kosten moet je 

dus afwegen tegen de voordelen van een lagere rentevoet wanneer je je lening 

overhevelt naar een andere kredietgever, of tegen de besparing die je maakt op 

de interesten bij een vervroegde terugbetaling.  

 Je bent vrij om te kiezen of je al dan niet een brand- of schuldsaldoverzekering af-

sluit. Indien je dat wenst, kan je die afsluiten bij eender welke verzekeraar. Hou er 

wel rekening mee dat je dan in de meeste gevallen meer moet betalen voor je 

hypothecaire lening als je kredietgever zelf die verzekeringen aanbiedt. 

 Vergelijken is en blijft de boodschap. Alleen zo ben je zeker dat je kiest voor de 

kredietgever die je het goedkoopste tarief biedt. Bovendien kies je misschien ook 

voor deze bank als jouw hoofdbank en wil je een bank die meer algemeen jouw 

geldzaken goed kan behartigen. Start je zoektocht hier.  

https://www.topcompare.be/nl/hypothecaire-lening?utm_source=TopCompare&utm_medium=PDF&utm_campaign=HL-Guide

