
                                                   

 
 

Intergemeentelijke samenwerking ‘Woonbeleid Zennevallei’ 
A. Demaeghtlaan 30 – 1500 Halle (Sociaal Huis)    02/361 16 16 

Fabriekstraat 1B-1601 Sint-Pieters-Leeuw  (Hemelrijck)  02/371 03 47 
Henry Torleylaan 13 -  1654 Beersel (Huizingen)  02/356 73 18 

 

           Lenen via het Vlaams Woningfonds  
 

 

Wat? Het Vlaams Woningfonds kent hypothecaire leningen toe 

 

 voor de aankoop of het behoud van een woning of 

appartement, eventueel gecombineerd met werken. 

 voor werken aan een woning of appartement. 

 

 

 
 

Voorwaarden?  De woning of het appartement mag inzake 

verkoopwaarde bepaalde grenzen niet overschrijden. 

Indien de woning of het appartement gelegen is in 

een kernstad  of in de Vlaamse Rand rond Brussel  

bedragen de maximum verkoopwaarden: 

 bij 0 personen ten laste: 244.200 euro 

 bij 1 persoon ten laste: 244.200 euro 

 bij 2 personen ten laste: 244.200 euro 

 bij 3 personen ten laste: 256.500 euro 

 bij 4 personen ten laste: 268.800 euro 

 bij 5 personen ten laste: 281.100 euro 

 bij 6 personen ten laste: 293.400 euro 

 Verhoogd met 12.300 euro indien het jongste 

kind minder dan 6 jaar oud is. 

 In andere gemeenten van het Vlaams Gewest 

liggen de max. verkoopwaarden lager 

 

 Indien de woning, het appartement of de bouwgrond 

gelegen is in een kernstad  of in de Vlaamse Rand 

rond Brussel  bedraagt het maximum toegelaten 

belastbaar inkomen:  

 voor een alleenstaande persoon zonder 

persoon ten laste: 38.146 euro; 

 voor een als ernstig gehandicapt erkende 

alleenstaande persoon zonder personen ten 

laste: 41.955 euro; 

 voor alle anderen: 57.213 euro, verhoogd met 

3.809 euro per persoon ten laste. 
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 De woning of het appartement moet gelegen zijn in 

het Vlaams Gewest en hoofdzakelijk bestemd zijn 

voor bewoning. De woning moet ook beantwoorden 

aan de veiligheids-, gezondheids- en 

woonkwaliteitsnormen en moet gedurende de ganse 

duur van de lening door ontlener(s) bewoond worden 

en mag niet verhuurd worden. 

 
 Je mag geen volle eigendom of volledig vruchtgebruik 

bezitten van een andere bouwgrond, kavel of woning. 

 
 Je moet voldoende solvabel zijn om de lening te 

kunnen afbetalen. Ook een minimum aan eigen 

middelen is noodzakelijk. Notariskosten kunnen niet 

mee geleend worden.  
 

 
 

Afspraak? Ontvangdagen Halle: Elke woensdagvoormiddag van 9u 

tot 12u in het sociaal huis - Auguste Demaeghtlaan 30 

 

Enkel op afspraak:  02 548 91 42 (43/45/46/48) 

 
 

Meer info www.vlaamswoningfonds.be 

 

Lenen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds: De in het besluit van de Vlaamse 

regering van 13 september 2013 bedoelde hypothecaire leningen worden toegekend door zowel de Vlaamse Maatschappij 

voor Sociaal Wonen (VMSW) als door het Vlaams Woningfonds (VWF). Er is geen verschil tussen de leningen die door de 

VMSW worden toegekend en de leningen die door het VWF worden toegekend. De voorwaarden en tarieven zijn bij beide 

instellingen immers volkomen gelijk, en dit met ingang van 1 januari 2014. Met andere woorden, de Vlaamse Maatschappij 

voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds zijn twee verschillende en van elkaar onafhankelijke instellingen die echter 

wel identiek dezelfde hypothecaire leningen verdelen. Het maakt dus niet uit bij welk van beide u een lening aanvraagt 

want het tarief en de voorwaarden zijn identiek. 

 

http://www.vlaamswoningfonds.be/

