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Geachte mevrouw, geachte heer, 
 

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het kader van zijn beleid om de toegang tot het 
recht op huisvesting te verbeteren, biedt het Fonds vastgoedkredieten aan voor gezinnen met een bescheiden 
of laag inkomen. 

Wie een woning wil verwerven, bouwen of renoveren, of creëren in een leegstaand gebouw moet daarvoor 
heel wat stappen ondernemen. Een aantal vakmensen kan u daarin bijstaan. Zo kan de notaris u bijvoorbeeld 
uitleggen welke verplichtingen in de koopovereenkomst zijn opgenomen; hij kan u informeren over de voor- 
en nadelen van de ene of de andere manier om een woning te verwerven en de kosten die daarmee gepaard 
gaan, hij informeert u ook over de juridische aspecten (akten, huwelijksaspecten, enz.). De architect adviseert 
u over de staat van het gebouw, hij begeleidt u bij het plannen van een renovatieproject en zorgt voor de 
opvolging van de uitvoering ervan. De gemeentelijke administratie verstrekt waardevolle informatie over het 
onroerend goed: is het gebouw in overeenstemming met de stedenbouwkundige vergunning? Wat zijn de 
stedenbouwkundige vereisten waaraan moet worden voldaan met betrekking tot de grootte van het gebouw 
of de woonbestemming ervan, is een stedenbouwkundige vergunning vereist voor dit soort werken, ...? 
Bovendien kunnen Homegrade en de erkende Netwerk Wonen-verenigingen u, indien nodig, helpen met uw 
premieaanvragen. 

Het team van het Fonds staat tot uw beschikking om samen met u de hypotheek- of 
consumentenkredietformules te bestuderen in het kader van werken in of aan een onroerend goed. Het zal u 
volledige en gepersonaliseerde informatie verschaffen en uw vragen beantwoorden. Alle punten die in dat 
kader worden besproken, worden met de nodige discretie behandeld en enkel en alleen om uw verzoek op 
een zo positief mogelijke manier te kunnen beoordelen.  

Dit prospectus geeft een gedetailleerde toelichting op de voorwaarden voor de consumentenkredieten van 
het Fonds, die zijn vastgelegd in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2022 
betreffende de kredietverlening van het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Let op. Het lezen van dit document betekent niet dat u automatisch het gewenste krediet zal krijgen. 

Wij raden u aan dit prospectus aandachtig te lezen. Heeft u nog vragen of wilt u een kredietaanvraag laten 
analyseren en een inschatting laten maken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (02/504.32.11) 
of raadpleeg onze site https://www.fonds.brussels. 

              

 

         Het team van het Woningfonds. 

 

 

 

 

 

 

 
Alle informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens door het Fonds kan worden verkregen door kennis te nemen van 
zijn Privacy policy dat beschikbaar is op de webpagina https://www.fonds.brussels of door contact op te nemen met zijn functionaris 
voor gegevensbescherming per post of via het mailadres : dpo@fonds.brussels. Voor algemene informatie over de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer en de geldende reglementeringen ter zake kan iedere betrokkene zich richten tot de 
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. 
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TITEL I - Terminologie 

Artikel 1. 

In de volgende artikelen verstaat men onder: 

1° Minister: de minister of staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting; 

2° Gewest: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de volgende gemeenten omvat: Anderlecht, Oudergem, 
Sint-Agatha-Berchem, Brussel (Haren, Laken en Neder-Over-Heembeek inbegrepen), Etterbeek, Evere, Vorst, 
Ganshoren, Elsene, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, 
Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe. 

3° Fonds: de coöperatieve vennootschap "Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

4° Woning: het gebouw of deel van een gebouw en zijn toebehoren, gelegen in het Gewest, dat in hoofdzaak 
bestemd is om één of meer gezinnen te huisvesten en waarvoor het krediet wordt aangegaan. 

5° Aanvrager: de natuurlijke perso(o)n(en) die een lening van het Fonds wenst (wensen) te krijgen voor het 
uitvoeren van werken ter verbetering van de bewoonbaarheid, de veiligheid en de uitrusting van de woning, 
de energieprestatie van de woning, alsook de aanpassing van de woning na een verlies van zelfredzaamheid 
of autonomie van de bewoner. 

6° Consument: de aanvrager die handelt voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn handels-, 
nijverheids-, ambachts- of zelfstandigenactiviteit, overeenkomstig artikel I.1, 2° van het Wetboek van 
Economisch Recht en die een krediet bij het Fonds heeft verkregen. 

7° Eenoudergezin: een huishouden bestaande uit een consument en zijn/haar kinderen (de laatsten zijn geen 
medekredietnemers) 

8° Referentiedatum: de datum van de kredietaanvraag voor een specifieke woning, zoals die door het Fonds 
aan de aanvrager is meegedeeld. 

9° Inkomsten: de inkomsten in de zin van artikel 6 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, de 
inkomsten verworven in het buitenland voor zover ze niet vallen onder de toepassing van deze bepaling en de 
inkomsten van de personen bedoeld in artikel 4 van het voornoemde wetboek, van de aanvrager en van alle 
andere personen die deel uitmaken van zijn gezin, met uitzondering van bloedverwanten in opgaande of 
neergaande lijn of zijverwanten, of geadopteerden of adoptanten van de aanvrager. 

Afzonderlijk belastbare inkomsten als bedoeld in artikel 171, 5° en 6° WIB vallen niet onder deze definitie. 

10° Persoon ten laste: de persoon ten laste in de zin van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en die als 
dusdanig vermeld staat op het aanslagbiljet, alsook elke persoon waarvoor de aanvrager aantoont dat hij die 
ten laste heeft en die op de referentiedatum niet over eigen bestaansmiddelen beschikt. 
Het kan meer bepaald gaan om: 
 
- het kind dat regelmatig gehuisvest is bij de aanvrager, die op de referentiedatum recht heeft op of 

verkrijger is van kinder- of wezenbijslag; 

- elk ander kind jonger dan 25 jaar oud dat regelmatig gehuisvest is bij de aanvrager waarvan het Fonds 
oordeelt dat het werkelijk ten laste is op de referentiedatum, als het bewijs wordt geleverd dat het kind 
gerechtigd is tot kinder- of wezenbijslag of geen inkomsten heeft; 

- De gehandicapte aanvrager of ieder gehandicapt gezinslid van de aanvrager wordt gelijkgesteld met een 
persoon ten laste. Enkel kinderen die gerechtigd zijn tot kinderbijslag voor gehandicapte kinderen worden 
evenwel gelijkgesteld met twee personen ten laste. 

11° Gehandicapt persoon: 

- hetzij het kind dat gerechtigd is tot kinderbijslag voor gehandicapte kinderen; 

- hetzij de persoon die door de FOD Sociale Zekerheid erkend is als lijdend aan ontoereikende of 
verminderde lichamelijke of mentale vermogens voor 66 %; 
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- hetzij de persoon wiens verdiencapaciteit is teruggebracht tot een derde of minder van wat een valide 
persoon kan verdienen door een beroep uit te oefenen op de algemene arbeidsmarkt, overeenkomstig de 
wet van 27 februari 1987 betreffende de uitkeringen voor gehandicapten; 

- hetzij de persoon van wie het gebrek aan zelfredzaamheid op 9 punten wordt vastgesteld in toepassing 
van dezelfde wet. 

12° Marktwaarde van de woning: de waarde zoals bepaald door het Fonds; 

13° ‘ECORENO’: krediet voor de financiering van alle werken ter verbetering van de bewoonbaarheid, de 
veiligheid en de uitrusting van de woning, de energieprestatie van de woning, alsook de aanpassing van de 
woning na een verlies van zelfredzaamheid of autonomie van de bewoner; 

14° Debetrentevoet: de rentevoet uitgedrukt op jaarbasis en bedoeld in artikel I.9, 44° van het Wetboek van 
Economisch Recht. 

15° Periodieke interestvoet: de interestvoet uitgedrukt over een maandelijkse periode en bedoeld in artikel 
I.9°, 44/1° van het Wetboek van Economisch Recht. 

16° JKP: Het jaarlijks kostenpercentage, zoals bedoeld in I.9, 42° van het Wetboek van Economisch Recht. 

17° Besluit: Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2022, betreffende de 
kredietverlening van het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest . 

 
TITEL II. - Voorwerp van de kredieten 

Artikel 2. 

Het Fonds is gemachtigd om het kapitaal van het Fonds B2, binnen de grenzen van het door het Gewest 
toegekende investeringsvermogen, aan te wenden voor de toekenning van een van de vormen van krediet 
bedoeld in artikel I.9, 54°, van het Wetboek van Economisch Recht en bestemd voor alle werken ter 
verbetering van de bewoonbaarheids-, veiligheids- en uitrustingsvoorwaarden van de woning, van het 
energetisch rendement van de woning, alsook de aanpassing ervan ingevolge een verlies van autonomie of 
zelfredzaamheid van de bewoner of een toekomstige bewoner. 

Met instemming van de Minister kan het Fonds prioriteiten vaststellen in het kader van het 
investeringsvermogen. 

 

TITEL III. - ECORENO-krediet 

 
Hoofdstuk 1 – Kredietvoorwaarden 

Artikel 3. 

Elke natuurlijke persoon die aanvrager is, moet op de referentiedatum ingeschreven zijn, of een aanvraag 
hebben ingediend tot inschrijving, in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister met een 
verblijfsvergunning van onbeperkte duur.  
 
Het Fonds kan van deze regel afwijken op grond van de feitelijke elementen waarover het beschikt en : 
- Indien de aanvrager over een verlengbare verblijfsvergunning voor vijf jaar beschikt; 
- Indien het kind ten laste in België geboren is of de Belgische nationaliteit verworven heeft; 
- Indien de mede-aanvrager over een verblijfsvergunning in België beschikt; 
- Indien de aanvrager is erkend als vluchteling. 

Maximuminkomen van het gezin 

Artikel 4. 

§ 1. De inkomens mogen de volgende bedragen niet overschrijden: 
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a) 61.049 euro wanneer de aanvrager verklaart alleenstaand te zijn of deel uit te maken van een 
eenoudergezin; 

b) 77.699 euro, wanneer de aanvrager verklaart deel uit te maken van elk ander soort gezin. 

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen van juni 2021. Ze worden jaarlijks op 1 
januari aangepast aan de index van de maand juni die voorafgaat aan de aanpassing en worden naar boven 
afgerond op de hele euro. 

De bedragen vermeld in a) en b) worden verhoogd met 5.000 euro per persoon ten laste. 

 

 

§ 2. De in aanmerking genomen inkomsten zijn de inkomsten die vermeld staan op het meest recente 
aanslagbiljet op het ogenblik van de indiening van de aanvraag. 

Onverminderd wat voorafgaat, dient de aanvrager, wanneer hij aantoont dat hij in de onmogelijkheid verkeert 
een aanslagbiljet of fiscaal bewijs betreffende alle in artikel 1. 9° bedoelde inkomsten voor te leggen, zijn 
inkomsten te verantwoorden aan de hand van documenten die daarvan het bewijs leveren. 

De informatieverplichting 

Artikel 5. 

De aanvrager moet het Fonds alle nodige informatie en certificaten verstrekken die krachtens deze bepalingen 
vereist zijn. Gebeurt dit niet, dan mag het Fonds zich binnen de wettelijke perken gegevens en bewijsstukken 
verschaffen bij de bevoegde bestuursdiensten.  

 

 

 

Artikel 6. 

Het Fonds kan de bepalingen van dit hoofdstuk wijzigen met instemming van de Minister en de Minister belast 
met Energie. 

 

Hoofdstuk 2 – Ontleend bedrag 

Maximaal kredietbedrag 

Artikel 7. 

§ 1. Het Fonds legt het bedrag van het krediet vast in overeenstemming met de financiële mogelijkheden van 
de aanvrager. 

§ 2. Het totale bedrag van het krediet kan niet hoger zijn dan het bedrag van de werken bedoeld artikel 2. Dat 
bedrag kan worden verhoogd tot de kosten, vergoedingen en belastingen die verbonden zijn aan de 
verrichting. 

§ 3. Het bedrag van het krediet of, indien van toepassing, de lopende ECORENO-consumentenkredieten: 
a) bedraagt minimaal 1.500 euro; 
b) is beperkt tot 25.000 euro, ook in geval van cumulatie van ECORENO-consumentenkredieten. 

 
§ 4. Het Fonds kan de bovenstaande bedragen wijzigen met instemming van de Minister en de Minister belast 
met Energie. 
 

Deze verplichting moet het Fonds in staat stellen om met kennis van zaken te reageren op elk verzoek om krediet en 
om na te gaan of de voorwaarden ervan worden vervuld. 

De overeenkomstig de bepalingen van deze paragraaf aangepaste bedragen zijn opgenomen in tabel 1 van de  
tarieven. 
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Hoofdstuk 3 – Debetrentevoet en periodieke rentevoet 

 

Artikel 8. 

§ 1. Het krediet aan de consument wordt afgelost tegen een vaste jaarlijkse rentevoet. Deze rentevoet wordt 
bepaald op basis van de inkomsten bedoeld in artikel 1. 9° en artikel 4 en bedraagt, naargelang het geval en 
naargelang het aantal personen ten laste: 

1. 0 % als het inkomen lager is dan: 
(a) 37.600 euro wanneer de consument verklaart alleenstaand te zijn of deel uit te maken 

van een eenoudergezin; 
(b) 52.600 euro voor alle andere gezinnen. 

 
Het bedrag van b) wordt verkregen door het bedrag van a) te verhogen met 15.000 euro. 
De bedragen van a) en b) worden elk jaar op 1 januari aangepast. 
Het bedrag van a) is gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen van juni 2021. Het 
wordt jaarlijks aangepast aan de index van de maand juni die voorafgaat aan de 
aanpassing en wordt naar boven afgerond tot op het honderdtal euro’s. 
De bedragen vermeld in a) en b) worden verhoogd met 5.000 euro per persoon ten laste. 
 

2. 1 % als de inkomsten hoger zijn dan of gelijk zijn aan de in punt 1 bedoelde bedragen, zonder 
daarbij echter de bedragen vermeld in artikel 4 te overschrijden. 

 
 
 
 
§ 2. Het Fonds kan, middels het akkoord van de Minister en  de Minister belast met Energie, de hierboven 
bedoelde bedragen en rentevoeten wijzigen op grond van de evolutie van de tarieven die door de banksector 
worden gehanteerd. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat het door het Fonds gevoerde sociale beleid wordt 
gehandhaafd, in het bijzonder ten gunste van mensen met een bescheiden inkomen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De werken die in het kader van dit deel van het krediet kunnen worden gefinancierd, kunnen bijvoorbeeld de volgende 
zijn, met dien verstande dat het Fonds zich het recht voorbehoudt om voor deze werken een rangorde van prioriteiten 
vast te stellen: 

Renovatiewerken Verwarming Hernieuwbare energie 
Herstelling van (buiten)deuren Verwarmingsketel Waterverwarmer op zonne-energie 
Riolering Verwarmingsinstallatie  
Trap Temperatuurregeling  
Sanitaire uitrusting en installatie Warmtepomp  

   

De overeenkomstig de bepalingen van deze paragraaf aangepaste bedragen zijn opgenomen in de tabelen 2 en 3 van 
de  tarieven. 

Voorbeeld 

Het inkomen van een eenoudergezin met 2 kinderen ten laste bedraagt € 31.250. Om in 2022 voor een 0 %-tarief  in 
aanmerking te komen mag het inkomen niet hoger zijn dan € 47.600 (€ 37.600 + 2 x € 5.000). 

 Debetrente Periodieke rente 

Debetrentevoet van het krediet 0,00 % 0,0000 % 

 

Een ECORENO-krediet van € 25.000 afgesloten over een periode van 10 jaar tegen een debetrentevoet van 0,00 % per 
jaar, is aflosbaar met constante mensualiteiten van € 208,34. 
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Titel IV. – Overige bepalingen 

 
Hoofdstuk 4 – Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) 

 

Artikel 9.  

Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) vertegenwoordigt de totale kosten van het krediet, uitgedrukt als een 
jaarlijks percentage. Dit JKP houdt rekening met de bijzondere kenmerken van het krediet (bedrag, looptijd, 
enz.) en maakt het mogelijk om verschillende aanbiedingen te vergelijken. 

Het wordt vastgesteld op basis van de totale kostprijs van de kosten verbonden aan de inschrijving op het 
krediet, zowel in de precontractuele fase (dossierkosten) als na het afsluiten van het krediet (terugbetaling 
van het krediet, interesten, jaarlijkse brandverzekeringspremies en eventueel levensverzekeringspremies, 
voor zover het bedrag van de premies bekend is op het ogenblik dat de overeenkomst wordt afgesloten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Hoofdstuk 5 – Duur, terugbetaling en vereffening van het krediet 

De aflossing via constante mensualiteiten 

Artikel 10. 

Het krediet wordt afgelost in gelijke en constante mensualiteiten. De betaling van de rente is degressief, terwijl 
de terugbetaling van de hoofdsom progressief is. 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld 

  Bijzondere kenmerken van een krediettransactie 

Bedrag van het krediet € 8.000 Akte afgesloten de laatste dag van de maand en het bedrag wordt 
volledig opgenomen op de dag van de akte 

Debetrentevoet 1,00 % per 
jaar 

Hetzij een periodieke rentevoet van 0,0830% per maand 

Looptijd van het krediet 4 jaar Hetzij 48 maanden 
Bijhorende kosten die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het JKP 
Dossierkosten € 0  
Expertisekosten € 0 
   
Terugbetaling van het 
Krediet 

€ 8.163,93 Hetzij € 0,22 aan intresten verschuldigd op de 1e dag van de maand 
die volgt op het verlijden van de kredietakte, vermeerderd met 47 
maandelijkse aflossingen van € 170,08 en met de laatste 
terugbetaling van € 169,95. Deze aflossingen moeten voor de 
eerste keer worden verricht op de 1e dag van de tweede maand 
die volgt op het verlijden van de kredietakte 

 

Het JKP van de transactie bedraagt 1,00 % per jaar 

Aangenomen wordt dat het Fonds voor deze specifieke verrichting geen overlijdensverzekering eist en dat het bedrag 
van de premie voor de brandverzekering onbekend is.  
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Duur van de terugbetaling 

Artikel 11. 

Het Fonds bepaalt de looptijd van het krediet overeenkomstig de financiële middelen en de leeftijd van de 
aanvrager, alsmede alle andere factoren die het relevant acht. De looptijd bedraagt maximaal tien jaar vanaf 
het begin van de terugbetaling in kapitaal. 

De maandelijkse kredietaflossing moet minimum 25 euro bedragen. 

Het krediet moet volledig afgelost zijn ten laatste op het ogenblik dat de jongste consument de leeftijd van 70 
jaar bereikt. 

In uitzonderlijke gevallen kan het Fonds afwijken van de bepalingen van dit artikel bij het toestaan van 
kredieten. 

Vrijmaking van het geleende bedrag 

Artikel 12. 

De betaling door het Fonds van de geleende middelen geschiedt, met toestemming van de consument, 
rechtstreeks aan de consument naarmate de werken worden uitgevoerd en op basis van de elementen die de 
bestemming van deze middelen rechtvaardigen. 

Bij de sluiting van de kredietovereenkomst zullen de door het Fonds geleende bedragen kunnen worden 
opgenomen binnen een opnemingsperiode die uiterlijk 12 maanden na de 1e dag van de maand die volgt op 
het verlijden van de kredietovereenkomst eindigt. 

Na voornoemde termijn van 12 maanden wordt het kredietbedrag verlaagd ten belope van de niet opgenomen 
middelen, tenzij het Fonds uitdrukkelijk toestemming verleent. Op grond van een gemotiveerd verzoek kan 
het Fonds uitdrukkelijk een verlenging van deze periode toestaan, zonder evenwel de aanvankelijke looptijd 
van het krediet te wijzigen, die ingaat op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de middelen 
volledig zijn vrijgemaakt of op die waarin het kredietbedrag werd verminderd. 

De consument kan, op grond van een uitdrukkelijk verzoek, afzien van de opname van de hem ter beschikking 
gestelde bedragen. Niettemin kan het Fonds zijn instemming met de genoemde vrijstelling, die tot een 
vermindering van het kredietbedrag leidt, afhankelijk stellen van de overlegging van de gevraagde 
veiligheidscertificaten en/of van de voltooiing van de geplande werken om de woning in overeenstemming te 
brengen met de gezondheids-, bewoonbaarheids- en stabiliteitscriteria. In geval van aanvaarding heeft dit niet 
tot gevolg dat de aanvankelijke duur van het krediet gewijzigd wordt. 

 

 

Voorbeeld 

Een krediet van € 8.000 over 4 jaar, waarvan de maandelijkse intrestvoet vastgelegd is op 0,0830 % (debetrente: 1 %), 
wordt afgelost met constante mensualiteiten van € 170,08. De eerste mensualiteit zal in dit geval de rente op € 8.000 
omvatten, hetzij € 165,20 en het verschil, namelijk € 163,44 vormt de afbetaling van de hoofdsom. De tweede 
mensualiteit zal de interest op € 7.836,56 betalen hetzij € 6,50, en € 163,58 van de hoofdsom afschrijven, enz. 

Met de onderstaande tabel kunt u het bedrag van de mensualiteit voor een krediet van € 8.000 berekenen. 

Debetrente 1,00 % 0,00 %  
Periodieke rente 0,0830 % 0,0000 %  

    
2 jaar € 336,81 € 333,34  
4 jaar € 170,08 € 166,67  
6 jaar € 114,51 € 111,12  
8 jaar € 86,74 € 83,34  

10 jaar € 70,07 € 66,67  
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Vervroegde aflossing en vermindering van het kredietbedrag  

Artikel 13. 

§ 1. De consument heeft het recht het uitstaande kapitaal op elk moment geheel of gedeeltelijk vervroegd 
terug te betalen zonder dat hij daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. Hij stelt de kredietgever ten minste 
tien dagen vóór de terugbetaling per aangetekende brief van zijn voornemen in kennis. Naar keuze van de 
consument kan het bedrag gebruikt worden om de maandelijkse betaling of de looptijd van het krediet te 
verminderen. 

§ 2. Na een gedeeltelijke en vervroegde terugbetaling en in overeenstemming met de regels van het Wetboek 
van Economisch Recht stelt het Fonds, naar keuze van de consument, de nieuwe maandelijkse termijn of de 
nieuwe looptijd van het krediet vast. 

Het Fonds stelt een nieuwe aflossingstabel op en bezorgt die gratis aan de consument. 

Gedeeltelijke en vervroegde aflossing van het krediet geeft de consument niet het recht om de betaling van 
de verschuldigde mensualiteiten op te schorten of te verminderen. 

§ 3. Het bedrag dat de consument niet binnen de termijn voor de uitvoering van de werken heeft opgenomen, 
wordt in mindering gebracht op het totale bedrag van het betrokken krediet. Een nieuwe aflossingstabel zal 
worden bezorgd volgens dezelfde modaliteiten als hierboven beschreven. 

 

Hoofdstuk 6 – Waarborgen 
Artikel 14. 

Het krediet mag alleen worden toegekend als het Fonds op basis van de informatie waarover het beschikt, van 
mening is dat de consument in staat zal zijn om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. 

Artikel 15. 

De begunstigden van het krediet zijn in de kredietovereenkomst gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk jegens 
het Fonds.  

Artikel 16. 

Als bijkomende waarborg van de verbintenissen en voor het geval hij betalingen niet tijdig uitvoert die hij 
krachtens de kredietovereenkomst moet uitvoeren, staat de consument elke som die hij ontvangt of om welke 
reden ook zou kunnen ontvangen, hetzij de opbrengst van roerende of onroerende verrichtingen, geïnde of 
nog te innen huurgelden, of lonen, bezoldigingen, emolumenten of enige welke vergoedingen af aan de Fonds. 
Deze opsomming is niet beperkend. Deze overdracht gebeurt desgevallend volgens de bepalingen van de 
artikelen 1409 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Wanneer de overdracht echter betrekking heeft op 
de bedragen bedoeld in artikel 1410, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, is zij onderworpen aan de bepalingen 
van de artikelen 27 tot 35 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 
werknemers, met uitzondering van artikel 34 van die wet. 
 

 
Hoofdstuk 7 – De tijdelijke overlijdensverzekering 

Artikel 17. 

Het Fonds kan van de consument eisen dat hij een degressieve overlijdensverzekering met afnemend kapitaal 
afsluit bij een verzekeraar die erkend is door de Nationale Bank van België. 

In voorkomend geval moeten de bepalingen van de verzekeringsovereenkomst door het Fonds worden 
goedgekeurd voordat het krediet wordt afgesloten. Deze bepalingen moeten, in overeenstemming met het 
doel van de verzekering, voorzien dat het voordeel en het recht om de verzekering terug te kopen door de 

De middelen worden door de consument in schijven opgenomen naar gelang van de vordering van de werken. Dit 
gebeurt op basis van een verzoek om vrijmaking van middelen door de consument op een duurzame drager en op 
voorleggen van facturen ter staving. De middelen worden rechtstreeks aan de consument gestort, die verantwoordelijk 
is voor de betaling van de aannemer die de werken uitvoert en/of de leverancier van de materialen en/of de 
schuldeisers, naargelang het geval. 
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consument aan het Fonds worden overgedragen als pand en tot het bedrag van de nog verschuldigde 
bedragen. 

 
 
 

 

 

Hoofdstuk 8 – De brandverzekering 
Artikel 18. 

De woning moet verzekerd zijn tegen alle risico's, zoals brand, waterschade, blikseminslag en explosies, voor 
de nieuwwaarde van de woning totdat het krediet volledig is terugbetaald. 

De verzekering moet worden afgesloten bij een verzekeraar die erkend is door de Nationale Bank van België.  

Artikel 19. 

Het Fonds kan andere dan de in de artikelen 14 tot en met 18 bedoelde garanties eisen, indien het dit 
gerechtvaardigd acht. 

 

Hoofdstuk 9 – Kosten 
Artikel 20. 

Behalve wat verschuldigd zou kunnen zijn krachtens andere wettelijke of reglementaire bepalingen, mogen 
enkel de kosten voor het samenstellen van het dossier ten laste van de aanvrager of, naargelang het geval, de 
consument gelegd worden. 
 
 

 
 Hoofdstuk 10 – Slotbepalingen 

Herroepingsrecht 

Artikel 21. 

De consument heeft het recht om binnen de 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen af te zien van de 
kredietovereenkomst, onverminderd zijn verplichting om het reeds opgenomen kapitaal en de eventuele 
rente terug te betalen. 

Deze periode begint te lopen: 

1)  op de dag waarop de kredietovereenkomst wordt gesloten, of 

2)  de dag waarop de consument de clausules en contractuele voorwaarden en de in artikel VII.78 van 
het Wetboek van Economisch Recht bedoelde informatie ontvangt, indien deze datum later valt dan de dag 
van de sluiting van de overeenkomst. 

De termijn van veertien dagen wordt geacht te zijn nageleefd indien de kennisgeving vóór het verstrijken van 
deze termijn is verzonden. 

Wanneer de consument zijn herroepingsrecht uitoefent, stelt hij de kredietgever hiervan per aangetekende 
brief in kennis op het volgende adres: 

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Zomerstraat 73 
1050 Brussel 
Of via een ander medium dat door de kredietverstrekker wordt aanvaard. 

Het doel van een dergelijke verzekering is om het openstaande saldo van het krediet geheel of gedeeltelijk terug 
te betalen in het geval dat u voor de krediettermijn overlijdt. Uw erfgenamen en opvolgers zullen dan ook niet 
langer uw schuld, of een deel ervan, hoeven te betalen. 

Wij raden u daarom aan om alle relevante informatie in te winnen bij verzekeringsagenten en de aanbiedingen 
van verschillende financiële instellingen te vergelijken voordat u besluit om van een dergelijke verzekering af te 
zien, of juist om er een af te sluiten en de voorwaarden ervan vast te stellen.  

De kosten zijn opgenomen in de tabel 4 van de  tarieven. 
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Bij de uitoefening van zijn herroepingsrecht betaalt de consument het kapitaal en de daarover verschuldigde 
rente onmiddellijk en uiterlijk binnen 30 dagen na de kennisgeving van de herroeping. De rente loopt vanaf de 
datum waarop het kapitaal werd opgenomen tot de datum waarop het kapitaal is terugbetaald. De 
verschuldigde rente wordt berekend op basis van de overeengekomen maandelijkserentevoet. Deze interest 
wordt als volgt berekend: aantal dagen / 30 x maandelijkse rentevoet van het krediet / 100 x opgenomen 
kapitaal. 

De herroeping van de kredietovereenkomst heeft de automatische annulering van de nevenovereenkomsten 
tot gevolg. 

Gevolgen van het niet uitvoeren van de kredietovereenkomst 

Artikel 22. 

Wanneer de consument de verplichtingen van de kredietovereenkomst niet nakomt, kan dit de volgende 
gevolgen hebben: 

- de ingebrekestelling van de consument; 
- de toepassing van vertragingsrente, boetes en/of aanmaningskosten; 
- de registratie van de kredietovereenkomst in het negatieve luik van de Centrale voor kredieten aan 

particulieren; 
- het recht van het Fonds om volledige terugbetaling van zijn saldo te eisen vóór de krediettermijn, of 

om de kredietovereenkomst te beëindigen; 
- het recht om de overdracht van vorderingen uit te voeren (zie artikel 16). 

In de kredietovereenkomst worden de omstandigheden vermeld waarin deze sancties kunnen worden 
toegepast, alsook de modaliteiten ervan. 

Artikel 23.  

De consument die reden heeft om aan te nemen dat de wetgeving die van toepassing is op zijn 
krediet(aanvraag) niet correct werd toegepast, kan een klacht indienen bij het Fonds op het volgende adres : 

 

 

 

 

 
 

Om het Fonds in staat te stellen de klacht zo goed mogelijk te behandelen, moeten de volgende gegevens erin 
staan vermeld: 

- volledige identiteit van de consument (naam, voornaam, geboortedatum en adres); 
- het dossiernummer van zijn krediet(aanvraag); 
- de reden van de klacht. 
Als het Fonds niet binnen een redelijke termijn antwoordt, staat het de consument vrij zich met zijn klacht te 
wenden tot de vzw OMBUDSFIN. Deze onafhankelijke vereniging is belast met de buitengerechtelijke regeling 
van consumentengeschillen in financiële aangelegenheden en streeft ernaar geschillen tussen kredietgever en 
consument op te lossen door advies te geven of tussen te komen als bemiddelaar (behalve bij 
schuldbemiddeling). Richt uw klacht hiervoor aan: 

 

 

 

 

  

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest cv 

Dienst consumentenklachten 
Zomerstraat 73 

1050 Brussel 
+32 2 504 32 11 

E-mail :  dac_plaintes_klachten@fonds.brussels  

OMBUDSFIN vzw 
North Gate II 

Koning Albert II-laan 8 bus 2 
1000 Brussel 

E-mail : ombudsman@ombudsfin.be 
Website: www.ombudsfin.be  
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Contactgegevens van het Fonds 
 
 

cv Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 

Zomerstraat 73 
 

1050 Elsene 
 

 
 
 

tel.: 02/504.32.11 
fax:  02/504.32.01 

 
 

https://www.fonds.brussels  
 
 

Enkel op afspraak 
 
 

Bereikbaarheid : Om u naar de zetel van het Fonds te begeven, raden wij u aan 
om het openbaar vervoer te gebruiken (moeilijk parkeren). 

 
 

 
 

Voor personen met een beperkte mobiliteit is er een aparte toegang. 
Gelieve hiervoor op voorhand te telefoneren naar 02/504 32 11. 

 
 
 
 

Verantwoordelijke uitgever: Godelieve LALEMANT-SCHEERLINCK, Zomerstraat 73 te Elsene 
 

 
 


