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PROVT}TCTBBIISTUUR VAN OOST-\II,AA}TDEREN

Dienst voor Ekonomísche en
Soc iale Aangelegenheden

Nr. I{G/MDI,\I

Aanvullencle leningen

De Provincieraad van Oost-Vl-aanderen,

Gelet op artikel 65 van de provinciewet ;

Gezien het provinciaal reglement, dd. 12 oktober 198?,
op het toestaan van aanvullende hypothecaire leningen voor het
oprichteno het aankopen of het saneren van woningen ;

Overwegende dat wegens cie dalende waarde van de onroerende
goederen cle hypothecaire inschrljving die in cle tweede of in de
derde rang in voordeel van de Provincie Oost-Vlaanderen op het
bel-eende pand wordt genomen, bij gedwongen verkoop geen waarborg
biedt ;

Overwegende dat de kosten van een provincial-e lening rnet
authentieke akte voor de ontleners vrij hoog oplopen ;

Overwegende dat een stelsel van aanvul-lencle provinciale
leningen via onderhandse akte met aansl-uiting bij en ciekking
door een waarborgfonds op te richten door de Onderlinge llaatschappij
der Openbare Besturen duidelijke voordel-en biedt voor a1l-e betrokken
partijen t

BBSLUIT
Artikel 1 : De Frovincj.e Oost-Vlaanderen kan, binnen cle perken van
de daartoe op de provinciale begroting uitgetrokken k::edieten, een
aanvullende lening toestaan aan cle personen die een hoofdlening
bekomen bij een erkende kredietinstelling met het oog op het op-
::ichten, het aankopen of het saneren rran woningen.

Artikel 2
provincial
12 oktober

: De provinciale lenj-ng kan gekumuleercl worden met cle
e premie(s) voorzj-en in d-e provinci-ale reglementen, d,d.
198? betreffende :

'1o de toekenning van premies voor het oprichten of het verwerven
van woningen voor minder-validen ;

2o de toekenning van premies voor het aanpassen van woningen van
minder-va1iden.
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Iïoofdstuk I - Algemene bepalingerr
Artikel t : Voor de toepassíng v¿¡n dit r:eglement v¡ordt verstaan
onder :

S'1. erkende kredietinstelling : a) cle ond.erneming d.ie bij toepassing
van artikel J] van het koninklijk besluit nr. ?25 tot reglementering
van cle hypothecai-re leningen en tot inrichting van de control-e op de
ondernemingen van hypothecaire leningen, ieder jaar j-n de in het
Belgisch Staatsblad gepubliceerde l.Ljst is opgenomen ;

b) de ond.erneming die d.oor artikel 65
van het voormeld konlnklijk besluit of door een krachtens voormeld
artikel getroffen konj-nkfijk besÌuit, vrij6Sesteld j-s van ðeze
controle.

SA. aanvragers : rle personen die door het Vlaams Gewest een bouv,r-,
:r.ankoop- of saneringspr.emi-e zijn toegezegd ;

ìJj. het beleende and : de woning of het appartement waarvoor éen
van de premies vermelri. in 52 hiervoor is toegezegd- en gelegen j-s
in de províncie Oost-Vlaanderen ;

+. kínd t-en laste : het inwonend kind waarvoor op de clatum van de
aanvraag kinde::bijslagen of wezentoelagen worcl-en toegekend- aan de
a¿:ìnvrager of aan de persoon met wie hij wetteli-jk of feitelijk
samenwoont.
Ilet kind ten -Laste dat voor ten mi-nste 66 l/o getroffen is <1oor
orrtoereikenciheid of vermindering van l-ichamelijke of geestel-ijke
gestel"dheid vregens één of meer aandoeningen worclt gelijkgesteld
met 2 kinderen ten laste.
De aanvrager, de persoon rnet wie hij wettelijk of feitelijk samen-
woont of een inwonend. familielid rlie eveneens voor tenminste 66 %
getroffen is door een dergel.ijke ongeschiktheid wordt gelijkgesteld
met een kinrl ten laste.

$5. hoofcllening : rle lening die overeenkomstig de vigerende reglemen-
tering i.nzalee hypothecair krediet, het maximum bed-raagt dat kan
worden toegestaan cloor een erkend-e kredietinstelling zoals bedoeld
in $1 van dit artikel 7 ;

56. schuldsaldoverzekering : een verzekering met enige prernie die,
als waarborg voor de terugbetaling van het overblijvend saldo van
het geleend kapitaal bij overlì-jden van de verzekerd.e(n), afgesloten
worcit bíj de Onderlinge l'laatschappij der Openbare Bes'buren (O.l't.O.B.).
De enige premie wordt door de Provincie voorafgenomen op het bedrag
van de toegekende lening.
Om gewichtige reclenen kan de Bestend,ige Deputatie cle aanvrager(s)
ontslaan van de verplichting een levensverzekering te nemen t

S7. waarborgfonds : een fonds dat door d.e Onderlinge Plaatschappij
der Openbare Besturen wordt opgericht en cioor haar onder kosteloze
titel wordt 'beheerd.

Ilet fonds dient tot waarborg van :
1. de terugbetaling van het ov'erblijvend saldo van het ¡;eleend

kapitaal ;
2. c1e betaling van de intresten ;

1. de beta}ing van de eventuele kosten van tenuitvoerlegging, be-
perkt tot J o/o van lnet ontleende kapitaal.
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Ilet wordt p;espijzigd met een enige premie die door de llrovincie
voorafgenornen r,vordt op het bedrag van de toegekenci.e lening.
De enige premi-e wor:clt berekend op een jaarlijks door rle l3estendige
Deputatie vast te stellen percent van het ontl-eende kapitaal.

58. rentevoet : de verschuldigde rente d.ie 2 % mi-nder bect::aagt dan de
rente welke de provinci-e moet bebalen vool? leningen, aan€legaan
bij de N.V. Gemeentekred-iet van Belgi'é op het ogenblik clat de aan-
vraag tot het bekomen van de aanvullende lening worrlt in"gedi-end..
De rentevoet heeft een looptijd van I jaar. lTa het verstrijken van
deze termijn van þ jaar wordt de rentevoet jaarlijks vatbaar voor
wijziging door de Bestenclige Deputatie. trlke, bij besl-issing van
cie Bestendige Deputatie 6lewi-jzigcle rentevoet is geldig voor een
nieuwe te::rnijn van þ jaar.

$9. maximum verkoopwaarde van het onroerend g;oed
CIpgeseven in het K.13. van 20
tot bevordering van de bouw,
rniddelgrote woningen.

april 1959, met
de aankoop en cle

: cle verkoopwaarci.e
1a'be::e vríj zigingeûr
verbouwing van

Hoofdstuk II - Voorwaa::rlen inzake het tocstaan van lenin$en
Artikel ¿l : De aanvraag om een aanvullencl"e lening moet op het daartoe
voorgeschreven formulier gericht word-en a¿rn rje heer Gouverneur van de
lrovinci.e Oost-Vlaandereno Gouvernementstraat 1, IOOO Gentr êr i-nge-
diend binnen een termijn van 2 jaar aanvang nemend op cle datum van het
verlijden van cle akte van cle hoofdl-ening.
De aanvraag za1- ambtshalve vervallen indj-en het ciossier niet vol--tedig
is binnen een termijn van 7s jaar na de datum van het verlijden van de
akte van cle hoofdlening.
Heeft de aanvraag betrekking op een aanvullende lening voor de finan-
ciering van saneringswerken en kan op groncl van artikel BS'1b, ali-nea 2
van dit provinciaal ::eglement, vrijstelling worden verleend van cle ver-
plichting een hoofd-leni.ng te hebben þekor,ien, dan moet ziJ ingecliend
worden binnen het jaar na cle datum van cje toezegging door iret Vlaamse
Gewest van <ie saneringspremie.
De aanvraag zal ambtshalve vervallen indien het dossier: niet volledig
is binnen een termi-jn van drie jaar na c1e datum van de toezegging van
de saneringspremie.

Artikel 5 z De aanvragers moeten over voldoende inkomsten beschikken
oilr rekening houdende met cle financi'éle lasten d-ie op het pand rusten,
de afbetalingen voortvloejend uít de lening te kunnen volt,rengen.

Artikel 6 :

51. De aanvull-ende lening word.t-boegestaan voor ),'10, 1, of 20 jaar.
Een lening, waarvan de termijn verstrijk'b nadat d-e ontlener cle leef-
tiid van 6J jaar bereikt of na de datum waarop hij volgens de op het
ogenblik van de aanvraae; vigerende pensioenwet65eving aanspraak kan
maken op een ouder<lomspensioen, kan niet toegestaan worden.

52. De aanvr-rl-l-ende lening kan geheel of ged-eeltelijk vervroegd
terugbetaald worden.
Bíj gehele vervroegde terugbetaling worden cte intresten aangerekend
tot de dag van rìe tenigbetali-ng. Bij gedeeltefi.jke vervlroegde terug-
betaling geeft deze aanlei ding tot een vermindering van de duur van
het kontrakt.





-+-

Sj.

SA

O-S).

56.

Tiet bedrag van de maandelj.jkse s't,orbi-ng zoals vastgestel-cl in. de
l,eningsakte, d.esgevallend- gevrijzigcl overeenkomstig de bepalingen
van artil<el lSB van dit reglernen'b, wordt behouden.
Bii het be'dindigen van het kontrakt v,¡ordt een eindafr.ekening o1rge-
maakt, rekening houclend met d-e vervroegde terugbetaling,

De aanvullende leni n¡ç word.t af gelost bi j midciel van vaste
jaarlijkse stortingen, betaafbaar bij mídclel van p;e1-ijke twaalfden,
uiterlijk de vì"jfde dag van elke maand.
De vaste jaarlijkse storting omvat :

1. de int::est op het kapitaal clat bij het begin van het jaar
nog verschuldigd is ;

2. een som aan te wenden tot de geleidelijke aflossing van het
uitgeleend kapitaal.

De eerste maandelijkse storting is verschuldigd vanaf de eerste
dag van de tweede maarrd volgend op deze wa¿rrin het bedrag van de
lening is uitbetaald.
Ðe intresten zijn evenwel verschul-digd van de eerste dag van de
maand volgend op deze van de uitbe-baling.

De provincie zaL op naam van de ontlener(s) een rekeníng openen.
I)eze rekening worclt ¡ledebiteerd met het ontleend kapitaal en op
11 decemt,er van elk jaar wordt het riebet verhoogd met cle voor het
verlopen jaar verschuldigde intresten.
De rekening worclt gecrediteerd met de maandelijkse verschuldigd-e
bedragen en desgevallend, met de vervroegde teruglretalingen.

l{et bedrag van cle toegeken"de lening v¡ordt aan cle ontlener(s)
uitbetaald naci"at het Rekenhof zijn visum hecft verleend.
Dit bedrag wordt verrninderd met :

1 . de eni ge premie van d-e levensverzekering t
2. cle enige premie tot spijziging v.an het waar:borgfonds.
Op (zijn)(nun) ver:zoek kan het ove::blijvend.e deel van cle leriing
uitbetaald worden aan de door de ontlener(s) aangeurezen persoon
of instelling op voorwaarde dat het wor<lt aangewend hetzij tot
terug'betaling van het krediet clat door een erkende icredietj-nstelling
aan cle ontlener(s) werd toegestaan in afwachting van cie uitbet-aling
van de aanvul-lende len:Lng, hetzij als gedeeltelijke betaling van
de koopsom.

De onderhandse leningSsakte waarvan alle eventuele kosten ten l-aste
vallen van de ontlener(s) zal- ondertekend. worden van zodra :

1. de aan de ontlener(s) toegestane hoofrllening voor minimum
66 % ís uitbetaald ;

2. het provinciebestuur besch.ikt over de notifj-catie van de
toezegging van de b,ouw-, aankoop- of saneringsprernie van het
Vlaanse Gewest.

57. Indien de lening wordt toegestaan op grond van cle notificatie
van toezeggi-ng van een premie van het Vlaamse Gewest, worclt cle
overeenkomst ontbonden bij niet-betaring van deze premie.
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Hoofclstuk IIf - loonafstand en overdracht van schuldvorderinq

ikel Bij wijze van aanvullende waarborg worclt door d.e
ont erìer s) afstand. geclaan van het voor besla
van zLJn hun) wedde(n) en van all-e soamen welke hem(hen
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welke titel ook, zouden toekomen. Beslag zal gelegd worden, inclien
binnen cie vijftien dap5en na de aanmaning, bij aangetekenci,e brief ,
tot bretaling van het maandel-ijkse verschuldigd bedrag, werd
nap5elaten te betalen.
De ontlener(s) machtigt(machtígen) rie Provincie Oost-Vlaand,eren
deze afstand op zijn(hun) kosten te d.oen betekenen aan zijn(hun)
werkgever(s) alsmed.e aan zijn(hun) eventuele d.ebiteuren.

Hoofdstuk IV - Bedras van de 1 enlnq
Artikel B

S1 . llet beclrag van de lening, we1.ke maximum 25O.OOO fr. kan becLragen
wordt voor iedere leni-ng afzonclerlijk c1oor cle Bestendíge Deputatie
op rle volgende wijze vas'bgesteld :

a) o richten van een woni el- en initiatief of aanko en van
een won].n l-n ô enbare sector :
ÏIet vers 1 tussen errerz a total-e geschatte verkoopr,rraarde
van het onroerend goed vermeerderd met de enige premie van de
levensverzekering voor de hoofdlening en anclerzijcls het becirag
van de hoofdl.ening, de levensverzekeringspremi-e niet inbegrepen.
Voor de gevallen waarin c1e levensverzekering niet met een enige
p::emì-e werd betaald, z,a\ de Bestendige Deputatie na onderzoek
zelf het bedrag vasbstellen.

b) sanerel'l van een ongezonde verbeterbare woning :
Het verschil- tussen enerzijds de geraamde kostprijs van de
saneringswerken op basis waarvan de saneringspremie van het
Vlaamse Gewest is toegezeg<l en arrderzijds het bedrag van de
hoofd,leningo de levensver:zekeringspremie niet inbegrepen.
Vrijstelling v¡ordt verleend van de verplichting een hoofd.lening
te bekomen voor cle financiering van die werken indien de woning
binnen een termijn van 6 jaar vôòr het índi-enen van d.e lenings-
aarÌvraag v¡erd aangekocht en zo voor de aarnkoop een maximum
hoofdl-ening wercl bekomen bij een erkende kreclietinstelling
zoals bedoeld in artil<el ,S'1 van dj_t regtement.

52. Het bedrag van rie lening, voorzien in $'1 , wordt op aanvraag van
de bel.anghebbende(n) verhoogd met 1O.0OO fr. per kínd ten laste
of hiermee gelijkgestelde zoals bepaald in artikel ã$4 van dit
reglement.

Hoofdstuk V - Opvorderbaarheid van cle schu.ldvorderi ng

Àrtikel 9

S"l . De schuld van de ontleners, kapitaal en intresten , z,al onmidclel-
liik kunnen opgevorrlerrl worden in de hierna volgende gevallen :

f . inclien de verklaringen, doo:: d,e ontlener(s) in de akte
afgelegd. of de door hem(hen), met het oog op het onderzoek
van zijn(hun) leningsaanvraag, verstrekte inliehtingen zouden
blijken onjuist of onvol-l-edig te zíjn ;
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. in.dien op het onroerend goed beslag gelegci, wordt of zo het
¡ieheel of gedeeltelijk verkocht wordt ;

. indien het onl:oerend goed e::nstig beschad.igd of slecht ond.er-
hourien worrit of indien het zijn woonfunctj-e verliest ,

. inclien het geheel of ged.eettelijk in huur wordt gegeven ;

. ind,j-en het gaat om een woning, in de openbare sector aangekocht
waar c1e ontlener(s) hand-el in drijft(driiven) of het als
d.::ankhuiso restaurant of herberg inricht(inrichten) ;

. indien het niet voor zi-jn werkelijke waarde verzekerd is tegen
brand, bliksem en ontploffing bij een Belgische of een in België
gevestigcle maatschappij of :lnclien de premies voor deze verzeke-
ring niet regèlmatig gekweten worden ;

. ind,ien het niet bewoond worctt door de onttener(s) i
indien rie ontl-ener(s) vieigert(weige::en) d-e bezoeken toe te
staan of cle bewijzen te leveren., voorzien bij het hiernavolgend
artikel '1'ï i
indien cle maandelijkse afbetalingen sedert meer C'an J maanden
gestaakt worclen, 'behoudens indien uitstel, bii wijze van uit-
zondering door cle Bestendige Ðeputatíe werd toegestaan.
indien cle ontlener(s) de bepalingen van dit reglement of deze
vervat in d.e leningsakte overtreed.t(overtreden) ;
indien de rechten van <ie geldopnemers betreffende het in
hypotheek gegeven goed zouden tel-oor gaan, voor hret g;eheeI
of voor een gçedeelte i
indien de terugbetaling van d,e toegekende premie, of van de
hoofdlening toegestaan door de erkende krerlietinstelling
opvorderbaar v¡ordt ;
inclien uit het onderz,oek btiikt dat cle bouw-, aankoop- of
saneringspremie van het Vlaamse Gewest niet daadwerkeliik
werd uitbetaal-d.
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52. fnclien d.e ontl"ener(s) cj.e verplichtin.gen h.em(hen) opgelegd d.oor
de leningsakte niet nakomen, kan de terugbetaling vÓór de beclongen
termijn slechts gevorderd worcien na in gebrekestelling, bij een
aiangetel<end, schrijven aan d.e ontl-ener(s) betekend, waarbij hern(hun)
een termijn van ten minste één maand gelaten wordt om zíjn(hun)
toestand te regulariseren en waarìrij d-e gevolgen van de tekort-
kominp5 aan zijn(hun) verbintenis in herinnering gebracht \n¡orderr.

57. Ind-ien ci-e ontlener(s) geen gevolg geven aan de in gebrekestelling
hraarvan sprake in 52 van dit artikel , kan cle Bestenrlige Deputatie
beslissen niet tot de onmiddellijke opvordering over te gaan, maar
desgevallend. een verhoging van de rentevoet toepassen. De verhoogde
rentevoet zal. in dat geval 4 % meer bedragen <lan de ::entevoet ciie
bij het opnemen van d-e lening aangerekend werd-.
Deze verhoogd.e rentevoet zal worden toegepast vanaf cle eerste dag
van de maand volgend op deze van de beslissing van cle Bestendige
Deputatie.

S¿1. Eenzelfde renteverhogíng zal toegepast worden op de leningen toe-
gestaan voor woningen ci-ie verkocht rn¡orden en waaru.it de Provincie
¡4een of slechts een gedeelte van haar gelden kan terughalen. Deze
verhoging za7. ingaan op de eerste dag van de maand volgend op de
beslissing van de Bestendige neputatíe waarbij c1e procedure van
loonbeslag werd ingesteld.
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Artikel 10 :

vermeld artik
Wanneer de schuld bij toepassing van het hierboven
el 9 opvorderbaar word,to is(zijn) de ontlener(s)

ertoe gehouden cie kosten van tenuitvoerlegging te betalen.

Iloofdstuk VI - Toezicht
Artikel 11 : De Bestendige Deputatie wordt ertoe gemachtigd om
alle onderzoeken in te stellen of te laten i-nstelleno dokumenten
te doen voorleggen of mededelen, alle modal-iteiten voor te schrijven
en maatregelen te treffen die ze nodig of nuttig acht voor het
toekennen en het uitbetalen van de leningen en voor de uitvoering
van dít reglement.

Artikel 12 : lle Bestendige Deputatie doet naar biltijkheid uitspraak
over al de tretwistingen of gevallen die niet voorzien zijn in dit
reglement.

Hoofdstuk VII - Slotbepal-ingen
Artikel 1t : Het besluit van de Provincj-eraad van '12 oktober 1 982
op het toestaan van aanvullende hypothecaire leningen voor het
oprichten, het aankopen of het saneren van h/oningen, wordt opge-
heven op 1 januari 1984.

Artikel '14 : Dit reglement treedt in werking op 1 januari 1984.

Gent, 'T1 oktober 1987

Namens de Raad :

De Provinciegriffier, De Voorzitter,

(get.)L. DE l^/TNNr (get. )4. I¡I]TDBY




