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1. Vervaldagen 
Vervaldagen worden aangemaakt als onderdeel van het uitvoeren van de verwerkingen. 
Telkens wanneer het verwerkingen proces wordt gestart, zullen vervaldagen worden 
aangemaakt voor de verwerkte leningen. 
 

1.1. Instellingen 

Het aanmaken van de vervaldagen kan gebeuren vóór de datum van de vervaldag. 
Via de “product kenmerken” kan worden ingesteld vanaf wanneer precies de vervaldagen 
worden aangemaakt. 
 

 
 
Het kenmerk “Vervaldag klaarzetten” zal bepalen hoeveel dagen vóór de datum van de 
vervaldag, de vervaldag wordt klaargezet. 
 
Bijvoorbeeld : 

• De datum van de vervaldag is 1 februari 2018 

• Het kenmerk “Vervaldag klaarzetten” staat op 7 dagen 

• Bij het uitvoeren van de verwerkingen op 24 januari 2018 zal de vervaldag niet worden 
klaargezet. 

• Bij het uitvoeren van de verwerkingen op 25 januari 2018 zal de vervaldag wel worden 
klaargezet. 
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1.2. Aanmaken van de vervaldagen 

Het uitvoeren van de verwerkingen kan worden opgestart voor alle actieve leningen, door op 
“Verwerkingen” te drukken. 
Leningen die afgesloten zijn, of waarvan het dossier “Gepauzeerd” is zullen niet verwerkt 
worden. 
 

 

 
Standaard staat de “vanaf document datum” op vandaag. 
Standaard zal deze ook eventueel nog niet aangemaakte vervaldagen uit het afgelopen jaar 
aanmaken. 
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Dit gedrag kan men wijzigen door: 

• De optie “Vanaf documentdatum” kan men aanpassen om niet aangemaakte vervaldagen 
langer dan een jaar geleden alsnog aan te maken. 

• De optie “Tot en met documentdatum” kan men aanpassen om bijvoorbeeld vervaldagen 
vroeger klaar te zetten dan normaal. 

 
Eenmaal de vervaldag is klaargezet, kan hij worden opgenomen in domiciliëringen, of worden 
afgepunt op de klantrekening. 
 
 

1.3. Lijsten 

Eenmaal de vervaldagen zijn klaargezet, zullen ze zichtbaar zijn in de “Rekeningen klanten” 
en in verschillende “Rapporten leningen”: 

• Vervaldagboek 

• Historiek boekingen 
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2. Domiciliëringen 

vFinance werkt volgens het 4-ogen principe. Dit betekent dat vFinance rekening houdt met 
de verschillende functies in de organisatie: 

• De dossierbeheerder zal de domicilieringen kunnen klaar zetten. Dit zal gebeuren onder 
de Leningen -> Aanmaken domicilïeringen. 

• Het financiële departement zal de domicliëringen kunnen afwerken en doorsturen voor 
betaling. Dit zal gebeuren onder Boekhouding -> Domiciliëringen 
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2.1. Domiciliëringen aanmaken  

Voor vervallen kosten en vervaldagen kunnen domiciliëringen worden klaargezet door op 
[Aanmaak domiciliëringen] te klikken: 
 

 
 
Bij het aanmaken van de domiciliëringen kan men kiezen welke vervaldagen en kosten zullen 
worden aangeboden. 
Standaard zal alles worden aangeboden wat in de volgende maand zal vervallen. 
Standaard zullen eerder geweigerde domiciliëringen opnieuw worden aangeboden, als dit 
niet gewenst is, kan dit worden uitgevinkt. 
 

 
 
Indien er nog domiciliëringen zijn in status [Opmaak], dan zullen nieuwe lijnen hieraan 
worden toegevoegd. Zijn er geen domiciliëringen in status [Opmaak], dan worden er 
domiciliëringen bij aangemaakt. Deze komen bij in het overzicht van de domiciliëringen.  
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2.2. Lijst van domiciliëringen 

De lijst van domiciliëringen kan men bekomen door eerst op [Boekhouding] te klikken, en 
vervolgens op [Domiciliëringen]. 
 

 

Deze geeft een overzicht van de belangrijkste informatie van de opgeslagen domiciliëringen. 
 

2.2.1. Een domiciliëring opzoeken 

Standaard worden enkel domiciliëringen weergegeven die nog verder verwerking vereisen. 
Door de status filter rechts van de lijst aan te passen kan men ook de historische 
domiciliëringen opzoeken. 
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2.2.2. Een domiciliëring raadplegen  

Een domiciliëring kan men raadplegen door te klikken op het foldericoontje   van één van 
de domiciliëringen. 
Waarna het formulier van de domiciliëring zal openen. 
 

 

 

De domiciliëring kan men terug sluiten door op  te drukken. 
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2.3. Afwerken van de domiciliëring  

Voor de toegevoegde domiciliëringen moeten volgende velden worden aangepast : 
 

• Referentie: hierin kan men een zelf gekozen tekst invullen ter herkenning van het 
gedomicilieerde 

• Spildatum: in principe zal elke lijn in een domiciliëring worden aangeboden aan de klant 
op de vervaldatum van die lijn. Echter, geen enkele lijn zal worden aangeboden voor de 
spildatum. Door de spildatum dus later te zetten kan men de aanbiedingsdatum van alle 
lijnen later zetten. Deze datum kan men dus aanpassen indien de domiciliëringen te laat 
werden aangemaakt. 
 

Eenmaal alle velden correct zijn ingevuld, kan de batch op [Compleet] worden gezet. 
 

 

Vanaf dat moment zijn geen aanpassingen meer mogelijk, en kunnen er ook geen nieuwe 
lijnen worden toegevoegd. 
 
Wenst men deze toch nog aan te passen alvorens deze is nagekeken, kan men hem terug op 
[Opmaak] zetten. 
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2.4. Nakijken van de domiciliëring 

Na het nakijken, kan de domiciliëring op [Nagekeken] worden gezet. 
 
Bij het drukken op deze knop zal het SEPA XML bestand worden aangemaakt dat men aan de 
bank dient te bezorgen. 
 

 

 
Het aangemaakte SEPA XML bestand blijft ter beschikking onder het veld “Exporteer”: 
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3. Betalingen en afpunten 

3.1. Betalingen 

3.1.1. Verwerken rekeninguittreksels 

3.1.1.1. Importeren van SEPA rekeningsuittreksels  

SEPA rekeninguittreksels van het type camt.053.001.0x kunnen worden ingelezen. 
De bestanden hebben de extensie .xml. Heeft u deze bestanden niet ter beschikking, vraag 
dan op tijd hulp bij uw bank. 
 
Het importeren kan worden gestart door op Boekhouding -> Importeer rekeninguittreksels te 
klikken. 
 

 
 

Nu kan u een bestand selecteren om in te lezen, let wel op volgende zaken: 

• Bestanden dienen chronologisch te worden ingelezen (het oudste bestand eerst)  

• Elk bestand kan slechts één maal worden ingelezen 
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Na het inlezen van een bestand kan u een overzicht afdrukken van de verwerking. 
 

 
 
Onderaan het overzicht wordt de uitgevoerde boeking weergegeven. 
 
Bedragen die niet werden geboekt bij de import, maar die wel van toepassing zijn voor een 
klant, kunnen manueel worden geboekt via de klantrekening van het specifiek leningdossier. 
 
Vervolgens kunnen alle geboekte bedragen worden afgepunt door middel van het 
Automatisch afpunten.  

file:///C:/Users/Jan.VandenAbeele/AppData/Roaming/Microsoft/mortgageloans/index.html%23loan-generate-ticks
file:///C:/Users/Jan.VandenAbeele/AppData/Roaming/Microsoft/mortgageloans/index.html%23loan-generate-ticks
file:///C:/Users/Jan.VandenAbeele/AppData/Roaming/Microsoft/mortgageloans/index.html%23loan-generate-ticks
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3.1.1.2. Raadplegen van geboekte bedragen 

Bedragen die geboekt werden, zijn terug te vinden als groene lijnen bij leningen / Rekeningen 
klanten: 
 

 

 
Een overzicht van alle geboekte lijnen is ook terug te vinden in het rapport: 
Leningen / Rapporten: Vervaldagboek. Voor geweigerde domiciliëringen kan in deze 
rapporten tevens de reden van weigering worden teruggevonden. 
 
Notitie: Om betalingen en openstaande facturen op te volgen is het zeer belangrijk dat alle  
geboekte lijnen correct worden afgepunt. Het afpunten dient op periodieke basis te 
gebeuren, en steeds voor het afsluiten van de boekhoudperiode. 
 

  

file:///C:/Users/Jan.VandenAbeele/AppData/Roaming/Microsoft/mortgageloans/index.html%23customer-accounts
file:///C:/Users/Jan.VandenAbeele/AppData/Roaming/Microsoft/mortgageloans/index.html%23customer-accounts
file:///C:/Users/Jan.VandenAbeele/AppData/Roaming/Microsoft/mortgageloans/index.html%23loan-reports
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3.1.2. Manueel ingeven betalingen 

 
 
Door op het dossier [Klantrekening] aan te klikken kan men alle boekhoudkundige 
verrichtingen op het dossier raadplegen. 
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3.1.2.1. Manuele stortingen van klant 

Inkomende betalingen van de klant die niet werden herkend bij het importeren van SEPA 
rekeningsuittreksels kunnen via de klantrekening worden geboekt. Het inboeken wordt 
gestart door op de klantrekening op [Manuele inkomende betaling] te klikken. 

 
 
Vervolgens kan men de gegevens van de manuele storting ingeven: 

 
 
De boekingsdatum moet steeds in de huidige boekhoudperiode liggen. 
Wanneer men op [OK] klikt zal de boeking “Betaling van klant” worden uitgevoerd. 
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3.1.2.2. Manuele stortingen naar klant 

Uitgaande betalingen aan de klant die niet werden herkend bij het importeren van SEPA 
rekeningsuittreksels kunnen via de klantrekening worden geboekt. Het inboeken wordt 
gestart door op de klantrekening op [Manuele uitgaande betaling] te klikken. 

 
 
Vervolgens kan men de gegevens van de manuele storting ingeven: 

 
 
De boekingsdatum moet steeds in de huidige boekhoudperiode liggen. 
Wanneer men op [OK] klikt zal de boeking “Betaling aan klant worden” uitgevoerd.  
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3.2. Afpunten 

3.2.1. Automatisch afpunten 

Het automatisch afpunt proces laat toe vaak voorkomende combinaties van betalingen, 
vervaldagen en kosten direct aan elkaar toe te wijzen, en dit voor alle klanten. 
 
Het automatisch afpunt proces wordt gestart door op Leningen -> Rekeningen klanten -> 
Automatisch afpunten te drukken. 
 

 
 
U krijgt een overzicht te zien van de uitgevoerde afpuntingen, en de klantenrekeningen op 
welke er geen automatische afpunting mogelijk is. 
 
Moest er een fout optreden tijdens dit proces, dan krijgt u hier melding van, en dan is de 
laatst gemelde afpunting niet uitgevoerd. Deze fout dient te worden opgelost voor het 
automatisch afpunten opnieuw kan worden gestart. 
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Door middel van [Automatisch afpunten] kunnen: 

• inkomende manuele betalingen  

• inkomende domiciliëringen  

• uitgaande betalingen 
 
Worden toegewezen aan: 

• geweigerde domiciliëringen  

• vervaldagen  

• kosten  

• operaties op contracten (uitbetaling, aanpassing, …) 
 
Het automatisch afpunten werkt volgens volgende principes: 

• een geweigerde domiciliëring wordt onmiddellijk afgepunt ten opzichte van de 
corresponderende inkomende domiciliëring in geval deze laatste nog niet is afgepunt. 

• inkomende domiciliëringen worden slechts afgepunt nadat de wachttijd verstreken is, 
en er geen weigering is opgetreden  

• manuele betalingen worden onmiddellijk afgepunt indien er een corresponderende 
verrichting beschikbaar is 

 
Alle nog niet afgepunte transacties zijn in het scherm Leningen -> Rekeningen klanten te 
vinden. 
  

file:///C:/Users/Jan.VandenAbeele/AppData/Roaming/Microsoft/mortgageloans/index.html%23customer-accounts
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3.2.2. Manueel afpunten 

Door in het leningsdossier [Klantrekening]  aan te klikken, kan men alle boekhoudkundige 

verrichtingen op het dossier raadplegen. 
Hier kunnen we de overeenstemmende verrichtingen afpunten. 
 

 
 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/loan_account_customer_entries_button.png
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De verrichtingen die mogelijk afgepunt kunnen worden zijn in het groen aangeduid. 
 

 

Men kan deze verrichting afpunten door de groene lijn te selecteren (ctrl toets gebruiken), 
samen met de lijn (of lijnen) waartegen deze dient te worden afgepunt, en daarna op 

[Punt af]  te drukken. 

Zo kan men alle openstaande bedragen op de klantrekening toekennen. 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/customer_entries_at_loan_completion.png
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/customer_entries_tick_button.png
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3.2.3. Betalingen wijzigen  

Inkomende en uitgaande betalingen kunnen worden aangepast door de betreffende lijn te 

selecteren, en op Rekeningen klanten -> Wijziging te drukken. 

 

Op deze manier kan men: 

• De mededeling van de betaling wijzigen  

• De betaling toewijzen aan een andere klant, of een andere leverancier 
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4. Aanpassen aflossingstabel 
In het leningsdossier vinden we de operaties terug op 2 plaatsen. 
Alvorens een operatie is doorgevoerd, moeten we: 

1. De operatie ingeven en op compleet zetten 
2. De operatie openen en op nagekeken zetten 

 

 

Op het leningsdossier kan de dossierbeheerder door in het rechtermenu [Operaties] aan te 
klikken, het formulier om de operatie aan te maken, opstarten. 
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Een aanpassing van het aflossingsplan dringt zich op wanneer het na de aanvaarding van een 
lening nodig blijkt om elementen van het aflossingsplan zoals o.a. de rentevoet, looptijd of 
opnameperiode te wijzigen. Dergelijke aanpassingen kunnen worden uitgevoerd door middel 
van de gelijknamige operatie. 
 
In de komende secties bespreken we hoe zo’n operaties aangemaakt kunnen worden en de 
procedure om ze vervolgens uit te voeren. 
 

4.1. Een operatie aanmaken 

Op het leningsdossier kan de dossierbeheerder door in het rechtermenu [Operaties] -> 
Aanpassen aflossingsplan aan te klikken, het formulier om de operatie aan te maken 
opstarten. 
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Bovenaan het formulier bevinden zich de velden eigen aan elke operatie: 
 

 
 
De belangrijkste hierbij zijn de: 

• Lening: de lening waarop de operatie werkt. 

• Datum aanpassing: de datum waarop de aanpassingen die de operatie op de lening 
definieert van toepassing zijn, indien uitgevoerd. 

 
Standaard zullen deze twee velden al voorgeselecteerd zijn bij het opstarten. Zo zal initieel 
altijd de eerste lening op het dossier worden gekozen, maar kan er wel steeds een andere op 
het dossier worden geselecteerd, indien van toepassing. De datum van aanpassing wordt bij 
het selecteren van een lening (en dus ook initieel) gezet op de dag na de laatst geplande 
vervaldag op de lening. Indien er geen zijn, wordt de huidige startdatum van de lening 
gekozen. 
 
Andere belangrijke velden zijn: 

• Datum overeenkomst: de datum waarop de klant de aanvraag tot aanpassing heeft 
ondertekend. Standaard zal de huidige datum reeds zijn geselecteerd. 

• Aanvraag tot aanpassing: de ingescande aanvraag en bijhorende facturen kunnen hier 
worden aangekoppeld. 

• Tekst: eventueel extra nota’s (onderaan het formulier). 
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4.1.1. Datum van aanpassing kiezen 

Het is niet mogelijk om op eender welke datum een operatie te plannen. In het algemeen mag 
de datum van aanpassing: 
 

• ofwel steeds de huidige startdatum zijn. 

• ofwel de dag na een vervaldag zijn. In zo’n geval zullen de vervaldagen voor de 
aanpassing hetzelfde blijven en berekend zijn op basis van de vorige versie van de 
lening. De vervaldagen die na de datum van aanpassing gepland worden zullen 
berekend worden op basis van de nieuwe versie. 

 
De aanpassingen die de operatie definieert hebben dus mogelijk invloed op de vervaldagen 
die zullen gepland worden na de gekozen datum van aanpassing. Wanneer er reeds 
vervaldagen gepland staan na de aanpassingsdatum is het dan ook nodig om deze eerst te 
annuleren alvorens de operatie kan worden uitgevoerd. Onderaan het formulier zal in dat 
geval een boodschap verschijnen met een verwijzing naar de datum van de eerste 
conflicterende vervaldag. 

 
 
Opmerking: 
Na het uitvoeren van een operatie zal de startdatum van de aangepaste lening overeenkomen 
met de datum van aanpassing. 
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4.1.2. Vervaldagen annuleren 

Vervaldagen en andere verwerkingen kunnen geannuleerd worden vanuit de context van een 
operatie door op [Verwerkingen] -> Annuleer verwerkingen te klikken: 
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Vervolgens zal het formulier verschijnen waarmee de annulatie kan worden ingesteld: 
 

 
 
Door op [Ok] te drukken zullen alle verwerkingen in het geselecteerde bereik worden 
geannuleerd. Als alles correct verloopt, zal vervolgens de foutboodschap omtrent de 
conflicterende vervaldagen verdwijnen: 
 
Op het dossier kan onder [Vervaldagen] worden gecontroleerd of de geselecteerde 
vervaldagen geannuleerd zijn. 
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4.1.3. Aanpassen van het aflossingsplan 

Wanneer er een lening en datum van aanpassing gekozen is kan met behulp van de centrale 
tabel in het formulier de effectieve aanpassing van het aflossingsplan worden gedefinieerd: 
 

 
 
Er zijn twee kolommen voorzien: 
 

• Resterend: de resterende waardes voor evoluerende velden van de huidige lening op het 
moment van de aanpassingsdatum. 
 
Een versie van een lening geeft steeds de toestand weer op het moment van de huidige 
startdatum van de versie. Bij de initiële versie zal deze toestand dus equivalent zijn met 
wat werd overeengekomen met de klant. Een lening bezit echter heel wat evoluerende 
velden; dat zijn velden die evolueren in functie van de tijd. 
Wanneer een nieuwe versie moet worden aangemaakt na de initiële startdatum, dienen 
eventuele aanpassingen dus te gebeuren op basis van de resterende toestand op het 
moment van de aanpassingsdatum (e.g. de startdatum van de nieuwe versie). 
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• Aanpassen naar: de aanpasbare toestand van de nieuwe versie van de lening. 
 
Initieel zal deze toestand dus overeenkomen met de resterende toestand. De effectieve 
aanpassing kan hier worden gedefinieerd met behulp van de aanpasbare velden. 
 

Niet alle voorziene velden zijn echter aanpasbaar, zo zijn de datum van de laatste vervaldag 
en de aflossing eerder informatief om een beter beeld te geven van het effect van de 
aanpassing. De elementen van het aflossingsplan zoals de rente, duurtijd en opnameperiode 
kunnen zoals eerder al vermeld, wel aangepast worden: 
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4.1.4. Een operatie bewaren 

Wanneer de ingever van de operatie oordeelt dat de operatie volledig en correct is ingevoerd 
kan ze op [Compleet] gezet worden. Deze actie vereist dat alle verplichte velden zijn 
ingegeven en er geen foutboodschappen meer resteren onderaan het formulier. Als dat het 
geval is zal het formulier vervolgens afsluiten en de operatie zal als dusdanig bewaard 
worden. 
 
Vanaf dat punt zal de operatie niet meer gewijzigd kunnen worden en wordt ze de 
verantwoordelijkheid van de beheerder die instaat voor het nakijken van de operatie (zie 
volgende sectie). 
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De toegevoegde operatie zal nu ook zichtbaar zijn op het leningsdossier onder het tablad 
Operaties. 
 

 
 
Als de operatie echter niet volledig ingevuld kan worden, bv. bij ontbreken van bepaalde 
gegevens, kan de operatie ook op [Incompleet] gezet worden. Zodoende wordt de operatie 
wel bewaard, om later alsnog vervolledigd te kunnen worden. 
 
Wanneer de operatie niet bewaard dient te worden, kan er gebruik worden gemaakt van de 
Verwijder-knop of kan het formulier gewoon worden afgesloten. Dit is echter enkel mogelijk 
bij het initiële aanmaken van de operatie; vanaf een operatie is bewaard kan ze enkel van 
status veranderen, maar niet meer verwijderd worden. 

 

4.1.5. Meerdere alternatieve operaties 

Zolang aanpassingsoperaties niet zijn nagekeken, zal de aanpassing nooit toegepast worden 
en vormen ze dus in principe potentiële toekomstige versies van de lening. Het is dan ook 
perfect mogelijk om meerdere alternatieve operaties aan te maken op de huidige versie van 
de lening om bv. toekomstige aflossingsplannen met elkaar te kunnen vergelijken. 

Uiteraard kan uiteindelijk maar één van deze operaties effectief worden toegepast. Van zodra 
dat gebeurd is zal dat voor de andere alternatieve operaties niet meer mogelijk zijn aangezien 
deze niet meer gedefinieerd zijn op de huidige versie, maar op een oude versie van de lening.  
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4.2. Een operatie nakijken 

Voor operaties wordt het 4-ogen principe gehanteerd. Dit wil zeggen dat 1 beheerder de 
operatie aanmaakt en op [Compleet] zet. Een andere beheerder is vervolgens 
verantwoordelijk om ze na te kijken en op [Nagekeken] zetten. 
 

 
 
Wanneer de beheerder verantwoordelijk voor het nakijken van de operatie echter merkt dat 
er gegevens foutief zijn of ontbreken, kan hij dat aangeven door de operatie op [Incompleet] 
te zetten. Via het tekstveld kan er over de ontbrekende elementen worden gecommuniceerd. 
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Op dat moment herstart het 4-ogen principe, aangezien de beheerder die de operatie 
aanmaakte ze ook dient te wijzigen of aan te vullen en terug op [Compleet] te zetten zetten 
alvorens er terug nagekeken kan worden. 
 
Eenmaal de operatie is nagekeken zal er een nieuwe aangepaste versie van de lening worden 
geactiveerd. Deze zal ook meteen zichtbaar zijn op het dossier, ook als de ingangsdatum nog 
in de toekomst ligt. De aangepaste versie zal uiteraard wel pas ingaan vanaf die datum. Op 
het dossier wordt dus steeds de meeste recente versie van de lening getoond, maar niet 
noodzakelijk de versie die momenteel geldig is. 
 

 
 
Het nakijken van een operatie zal ook de ontbrekende vervaldagen aanmaken voor de lening, 
met de vervaldagen na de datum van aanpassing berekend op basis van de nieuwe 
aangepaste lening. Ook vervaldagen voor de datum van aanpassing die eventueel 
geannuleerd zouden zijn worden terug aangemaakt. Maar aangezien deze vervaldagen 
berekend blijven op basis van de vorige versie, is het annuleren van dergelijke vervaldagen in 
principe overbodig. 
 
Het boeken van de vervaldagen zal normaal gezien ‘s nachts gebeuren, maar als die boekingen 
direct beschikbaar moeten zijn kan dit door op [Verwerkingen] -> Verwerkingen te klikken. 
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Zoals eerder al vermeld is het nakijken van een operatie niet mogelijk als de lening tussen het 
aanmaken van de operatie door een andere bron aangepast of gewijzigd is. Op dat moment 
komt de huidige versie van de lening namelijk niet meer overeen met de vorige versie waarop 
de operatie is gedefinieerd. In zo’n geval zal dus een nieuwe operatie aangemaakt moeten 
worden op de huidige versie van de lening. 
 
Zie ook: Meerdere alternatieve operaties 
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4.3. Een operatie wijzigen 

Zolang de operatie niet is [Nagekeken] kan ze nog gewijzigd worden. Om ze te wijzigen dient 
men ze eerst op [Opmaak] of op [Incompleet] te zetten. 
 
Na eventuele wijzigingen kan de operatie terug op [Compleet] gezet worden, zodat ze klaar 
staat voor nazicht. 
 
 

4.4. Een operatie annuleren 

Zolang de operatie niet is [Nagekeken] kan ze geannuleerd worden, door op [Annuleer] te 
klikken. Annuleren geeft aan dat er geen actie meer dient ondernomen te worden op de 
operatie en dus niet meer nagekeken hoeft te worden. 
 
Geannuleerde operaties zullen standaard dan ook niet zichtbaar zijn in de Lijst met operaties. 
Het annuleren van een operatie is echter niet definitief en kan altijd ongedaan worden 
gemaakt door de operatie terug van status te veranderen. 
 
 

4.5. Een operatie ongedaan maken 

Een nagekeken operatie kan ongedaan gemaakt worden door op [Ongedaan maken] te 
klikken. Dit zal de aanpassingen van de operatie ongedaan maken en de lening terugzetten 
naar de vorige versie (voor het nakijken van de operatie). 
 
Ook bij het ongedaan maken zullen er opnieuw vervaldagen worden aangemaakt. De lening 
wordt immers teruggezet naar een vorige versie en alle vervaldagen na de datum van 
aanpassing van de operatie moeten dus terug op basis van de vorige versie berekend worden. 
Het is dus ook hier weer nodig om deze te annuleren alvorens te kunnen ongedaan maken. 
 

Pas op: Het ongedaan maken van een operatie is definitief en onomkeerbaar. 

 
Om die reden zal er steeds een bevestigingsscherm verschijnen alvorens de operatie 
ongedaan te maken. Indien dit achteraf toch fout blijkt zal er dus een nieuwe operatie moeten 
worden aangemaakt met dezelfde aanpassingen als de ongedane operatie. 
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5. Vervroegde Gedeeltelijke terugbetaling 
Een gedeeltelijke terugbetaling is een terugbetaling met als doel een deel van het openstaand 
kapitaal vervroegd af te lossen, mits een mogelijke wederbeleggingsvergoeding. Dit kan met 
behulp van de overeenkomstige operatie die ook toelaat om eventuele aanpassingen aan het 
aflossingsplan te definiëren. 
 
In de komende secties bespreken we hoe gedeeltelijke terugbetalingsoperaties aangemaakt 
kunnen worden en de procedure om ze vervolgens uit te voeren. We gaan hierbij, tenzij 
anders vermeld, steeds uit van een aanpassing op een reeds lopende lening (waarvan de akte 
dus reeds verleden is) en met een datum van operatie na de eerstvolgende vervaldag. 
 

5.1. Een gedeeltelijke terugbetalingsoperatie aanmaken 

Op het leningsdossier kan de dossierbeheerder door in het rechtermenu [Operaties] -> 
Gedeeltelijke terugbetaling aan te klikken, het formulier om een gedeeltelijke 
terugbetalingsoperatie aan te maken opstarten. 
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Bovenaan het formulier bevinden zich de velden eigen aan elke operatie: 
 

 

De belangrijkste hierbij zijn de: 

• Lening: de lening waarop de operatie werkt.  

• Datum aanpassing: de datum waarop de aanpassingen die de operatie op de lening 
definieert van toepassing zijn, indien uitgevoerd. 

 
Standaard zullen deze twee velden al voorgeselecteerd zijn bij het opstarten. Zo zal initieel 
altijd de eerste lening op het dossier worden gekozen, maar kan er wel steeds een andere op 
het dossier worden geselecteerd, indien van toepassing. De datum van aanpassing wordt bij 
het selecteren van een lening (en dus ook initieel) gezet op de dag na de laatst geplande 
vervaldag op de lening. Indien er geen zijn, wordt de huidige startdatum van de lening 
gekozen. 
 
Andere belangrijke velden zijn: 

• Datum overeenkomst: de datum waarop de klant de aanvraag tot aanpassing heeft 
ondertekend. Standaard zal de huidige datum reeds zijn geselecteerd.  

• Aanvraag tot aanpassing: de ingescande aanvraag en bijhorende facturen kunnen hier 
worden aangekoppeld.  

• Tekst: eventueel extra nota’s (onderaan het formulier). 
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5.1.1. Datum van aanpassing kiezen  

Het is niet mogelijk om op eender welke datum een operatie te plannen. In het algemeen mag 
de datum van aanpassing: 
 

• ofwel steeds de huidige startdatum zijn.  

• ofwel de dag na een vervaldag zijn. In zo’n geval zullen de vervaldagen voor de 
aanpassing hetzelfde blijven en berekend zijn op basis van de vorige versie van de 
lening. De vervaldagen die na de datum van aanpassing gepland worden zullen 
berekend worden op basis van de nieuwe versie. 

 
De operatie heeft dus mogelijk invloed op de vervaldagen na de datum van aanpassing. Bij 
het uitvoeren van de operatie zullen deze dan ook opnieuw aangemaakt moeten worden. 
Indien er op de gekozen lening reeds vervaldagen gepland staan na de gekozen datum van 
aanpassing, zal er onderaan het formulier een boodschap verschijnen met een verwijzing naar 
de datum van de eerste conflicterende vervaldag. 
 

 

Opmerking: Na het uitvoeren van een operatie zal de startdatum van de aangepaste lening 
overeenkomen met de datum van aanpassing. 
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5.1.2. Vervaldagen annuleren 

Vervaldagen en andere verwerkingen kunnen geannuleerd worden vanuit de context van 

een operatie door op [Verwerkingen] -> Annuleer verwerkingen  te klikken: 
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P a g e  | 51 

Vervolgens zal het formulier verschijnen waarmee de annulatie kan worden ingesteld: 
 

 

Door op [Ok]  te drukken zullen alle verwerkingen in het geselecteerde bereik worden 

geannuleerd. Als alles correct verloopt zal vervolgens de foutboodschap omtrent de 
conflicterende vervaldagen verdwijnen: 
 

Op het dossier kan onder [Vervaldagen]  worden gecontroleerd of de geselecteerde 

vervaldagen geannuleerd zijn. 
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5.1.3. Aanpassen van het aflossingsplan  

De effectieve gedeeltelijke terugbetaling bestaat in de eerste plaats uit volgende elementen: 
 

• Bedrag: het total bedrag van de gedeeltelijke terugbetaling, de som van het netto 
bedrag en de wederbeleggingsvergoeding.  

• Netto bedrag: het netto bedrag waarmee het ontleende kapitaal in mindering zal 
worden gebracht.  

• Wederbeleggingsvergoeding: de vergoeding die moet worden betaald op basis van 
het netto bedrag. 
 

 

 

Deze kunnen op twee manieren worden ingesteld: 

• door het Bedrag van de vervroegde terugbetaling te kiezen: Dit kan zowel handmatig 
worden ingevoerd, als door een openstaande boeking te selecteren door middel van 
de vergrootglasknop. Op basis van het gekozen bedrag zal automatisch een 
combinatie van een Netto bedrag en overeenkomstige wederbeleggingsvergoeding 
berekend worden die optelt tot het gekozen bedrag. 

• door het Netto bedrag van de vervroegde terugbetaling te kiezen: Hier zal de 
wederbeleggingsvergoeding rechtstreeks op het gekozen netto bedrag worden 
berekend, en het total bedrag zal overeenkomen met de som van beide. 
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De berekening van de wederbeleggingsvergoeding kan/moet worden ingesteld op basis van 
de volgende bepalingen: 
 

• Interest bij wederbeleggingsvergoeding: het aantal maanden interest dat wordt 
meegenomen in de berekening van de wederbeleggingsvergoeding. Deze 
bepaling/kenmerk dient geconfigureerd te zijn op productniveau onder 

[Kenmerken] : 

 

 
 
Indien niet zal er daartoe een foutboodschap verschijnen: 

 

• Korting op wederbeleggingsvergoeding: eventuele korting die moet worden 
meegenomen in de berekening van de wederbeleggingsvergoeding. Bij een korting 
van 100% zal het bedrag dus overeenkomen met het netto bedrag. 
 

• Euribor: Het Euribor benchmarktarief voor een wederbeleggingsvergoeding, indien 
van toepassing. 

 
Bij een gedeeltelijke terugbetaling is het vaak opportuun om ook het aflossingsplan mee aan 
te passen. Dit kan met behulp van de centrale tabel in het formulier als er een lening en datum 
van aanpassing gekozen is. 
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Er zijn twee kolommen voorzien: 
 

• Resterend: de resterende waardes voor evoluerende velden van de huidige lening op 
het moment van de aanpassingsdatum. 
 
Een versie van een lening geeft steeds de toestand weer op het moment van de 
huidige startdatum van de versie. Bij de initiële versie zal deze toestand dus equivalent 
zijn met wat werd overeengekomen met de klant. Een lening bezit echter heel wat 
evoluerende velden; dat zijn velden die evolueren in functie van de tijd. Wanneer een 
nieuwe versie moet worden aangemaakt na de initiële startdatum, dienen eventuele 
aanpassingen dus te gebeuren op basis van de resterende toestand op het moment 
van de aanpassingsdatum (e.g. de startdatum van de nieuwe versie). 
 

• Aanpassen naar: de aanpasbare toestand van de nieuwe versie van de lening. 
 
Initieel zal deze toestand dus overeenkomen met de resterende toestand. De 
effectieve aanpassing kan hier worden gedefinieerd met behulp van de aanpasbare 
velden. 

 
Niet alle voorziene velden zijn echter aanpasbaar, zo zijn de datum van de laatste vervaldag 
en de aflossing eerder informatief om een beter beeld te geven van het effect van de 
aanpassing. De elementen van het aflossingsplan zoals de rente, duurtijd en opnameperiode 
kunnen hier wel aangepast worden. 
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5.1.4. Onafgepunte kosten of aflossingen 

Zolang er nog onafgepunte kosten of kapitaalsaflossingen zijn gedefinieerd voor of op de 
gekozen datum van aanpassing, zal het niet mogelijk zijn om de gedeeltelijke 
terugbetalingsoperatie uit te voeren. 
 

5.1.5. De operatie bewaren 

Wanneer de gegevens volledig zijn ingegeven zoals gewenst kan de operatie op [Compleet] 
gezet worden. Een operatie die compleet is wordt beschouwd als volledig en klaar om 
nagekeken te worden door de verantwoordelijke beheerder (zie volgende sectie). 
 
Het formulier zal vervolgens afsluiten en de operatie zal dusdanig bewaard worden. 
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De toegevoegde operatie zal nu ook zichtbaar zijn op het leningsdossier onder het tablad 
Operaties. 
 

 
 
Als de operatie echter niet volledig ingevuld kan worden, bv. bij ontbreken van bepaalde 
gegevens, kan de operatie ook op [Incompleet] gezet worden. Zodoende wordt de operatie 
wel bewaard, om later alsnog vervolledigd te kunnen worden. 
 
Wanneer de operatie niet bewaard dient te worden kan er gebruik worden gemaakt van de 
Verwijder-knop of kan het formulier gewoon worden afgesloten. Dit is echter enkel mogelijk 
bij het initiële aanmaken van de operatie; vanaf een operatie is bewaard kan ze enkel van 
status veranderen, maar niet meer verwijderd worden. 
 

5.1.6. Meerdere alternatieve operaties  

Zolang aanpassingsoperaties niet zijn nagekeken, zal de aanpassing nooit toegepast worden 
en vormen ze dus in principe potentiële toekomstige versies van de lening. 
Het is dan ook perfect mogelijk om meerdere alternatieve operaties aan te maken op de 
huidige versie van de lening om bv. toekomstige aflossingsplannen met elkaar te kunnen 
vergelijken. 
Uiteraard kan uiteindelijk maar één van deze operaties effectief worden toegepast. Van zodra 
dat gebeurd is zal dat voor de andere alternatieve operaties niet meer mogelijk zijn aangezien 
deze niet meer gedefinieerd zijn op de huidige versie, maar op een oude versie van de lening. 
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5.2. Een operatie nakijken 

Voor operaties wordt het 4-ogen principe gehanteerd. Dit wil zeggen dat 1 beheerder de 
operatie aanmaakt en op [Compleet] zet. Een andere beheerder is vervolgens 
verantwoordelijk om ze na te kijken en op [Nagekeken] zetten. 
 

 
 
Wanneer de beheerder verantwoordelijk voor het nakijken van de operatie echter merkt dat 
er gegevens foutief zijn of ontbreken, kan hij dat aangeven door de operatie op [Incompleet] 
te zetten. Via het tekstveld kan er over de ontbrekende elementen worden gecommuniceerd. 
 
Op dat moment herstart het 4-ogen principe, aangezien de beheerder die de operatie 
aanmaakte ze ook dient te wijzigen of aan te vullen en terug op [Compleet] te zetten zetten 
alvorens er terug nagekeken kan worden. 
 
Eenmaal de operatie is nagekeken zal er een nieuwe aangepaste versie van de lening worden 
geactiveerd. Deze zal ook meteen zichtbaar zijn op het dossier, ook als de ingangsdatum nog 
in de toekomst ligt. De aangepaste versie zal uiteraard wel pas ingaan vanaf die datum. Op 
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het dossier wordt dus steeds de meeste recente versie van de lening getoond, maar niet 
noodzakelijk de versie die momenteel geldig is. 
 

 
 
Het nakijken van een operatie zal ook de ontbrekende vervaldagen aanmaken voor de lening, 
met de vervaldagen na de datum van aanpassing berekend op basis van de nieuwe 
aangepaste lening. Ook vervaldagen voor de datum van aanpassing die eventueel 
geannuleerd zouden zijn worden terug aangemaakt. Maar aangezien deze vervaldagen 
berekend blijven op basis van de vorige versie, is het annuleren van dergelijke vervaldagen in 
principe overbodig. 
 
Het boeken van de vervaldagen zal normaal gezien ‘s nachts gebeuren, maar als die boekingen 
direct beschikbaar moeten zijn kan dit door op [Verwerkingen] te klikken. 
 
Zoals eerder al vermeld is het nakijken van een operatie niet mogelijk als de lening tussen het 
aanmaken van de operatie door een andere bron aangepast of gewijzigd is. Op dat moment 
komt de huidige versie van de lening namelijk niet meer overeen met de vorige versie waarop 
de operatie is gedefinieerd. In zo’n geval zal dus een nieuwe operatie aangemaakt moeten 
worden op de huidige versie van de lening. 
 
Zie ook: Meerdere alternatieve operaties 
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5.3. Een operatie wijzigen 

Zolang de operatie niet is [Nagekeken] kan ze nog gewijzigd worden. Om ze te wijzigen dient 
men ze eerst op [Opmaak] of op [Incompleet] te zetten. 
 
Na eventuele wijzigingen kan de operatie terug op [Compleet] gezet worden, zodat ze klaar 
staat voor nazicht. 
 

5.4. Een operatie annuleren 

Zolang de operatie niet is [Nagekeken] kan ze geannuleerd worden, door op [Annuleer] te 
klikken. Annuleren geeft aan dat er geen actie meer dient ondernomen te worden op de 
operatie en dus niet meer nagekeken hoeft te worden. 
 
Geannuleerde operaties zullen standaard dan ook niet zichtbaar zijn in de Lijst met operaties.  
 
Het annuleren van een operatie is echter niet definitief en kan altijd ongedaan worden 
gemaakt door de operatie terug van status te veranderen. 
 

5.5. Een operatie ongedaan maken 

Een nagekeken operatie kan ongedaan gemaakt worden door op [Ongedaan maken] te 
klikken. Dit zal de aanpassingen van de operatie ongedaan maken en de lening terugzetten 
naar de vorige versie (voor het nakijken van de operatie). 
 
Ook bij het ongedaan maken zullen er opnieuw vervaldagen worden aangemaakt. De lening 
wordt immers teruggezet naar een vorige versie en alle vervaldagen na de datum van 
aanpassing van de operatie moeten dus terug op basis van de vorige versie berekend worden. 
Het is dus ook hier weer nodig om deze te annuleren alvorens te kunnen ongedaan maken. 
 

Pas op: Het ongedaan maken van een operatie is definitief en onomkeerbaar. 

 
Om die reden zal er steeds een bevestigingsscherm verschijnen alvorens de operatie 
ongedaan te maken. Indien er toch ongewild een operatie werd ongedaan gemaakt zal er dus 
een nieuwe operatie moeten worden aangemaakt met dezelfde aanpassingen. 
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6. Volledige terugbetaling  
Om een volledige terugbetaling uit te voeren dient men naar Leningen > Terugbetalingen te 
gaan. Op deze locatie vindt u alle lopende terugbetalingsdossiers én ook deze die reeds zijn 
doorgevoerd. 
 
Om een nieuw terugbetalingsdossier op te starten dient er op het “nieuw” icoon geklikt te 
worden. 
 

 

 
Het onderstaande venster opent zich, waarin een lopende lening kan geselecteerd worden en 
waarna minimaal de verwachte datum van terugbetaling dient ingegeven te worden. 
 
Door op “maak voorstel” te duwen, krijgt u een overzicht van de voor te stellen terugbetaling.  
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Het dossier wordt berekend vanaf de laatste betaalde vervaldag. Het openstaand kapitaal 
bevat dus ook het kapitaal van de nog niet betaalde vervaldagen. Verder ziet u nog de 
onbetaalde rente, de nalatigheidsinteresten en de wederbeleggingsvergoeding tot op de 
berekeningsdatum. Na deze datum tot aan de verwachte datum van terugbetaling wordt een 
dagrente aangerekend. Deze dagrente kan aangepast worden. 
 
Onder documenten kan u een overzicht afdrukken of opslaan in pdf formaat. 
 
Na ontvangst van de betaling door de kredietnemer kan u deze betaling inbrengen als 
“manuele inkomende betaling” onder leningen -> ”het leningsdossier” -> klantenrekening. 
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Om de terugbetaling af te ronden gaat u terug naar het juiste terugbetalingsdossier onder 
Leningen > Terugbetalingen. 
 
Hier kan u de correcte datum van terugbetaling vermelden en indien nodig een correctie 
toepassen op de aangerekende dagrente (“correctie bedrag dagrente”). 
Informatief staat onderaan het scherm het saldo tussen het bedrag van terugbetaling en de 
ontvangen bedragen van de kredietnemer (“te betalen saldo”). 
 

 

 
Indien in orde kan u de terugbetaling doorvoeren door op de knop “Voer door” te klikken. 
 
De operatie wordt doorgevoerd en u kan de operatie afpunten met de binnenkomende 
bedragen in de klantenrekening onder het leningen > ”leningsdossier”. 
 

 



 

  
P a g e  | 66 
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P a g e  | 68 
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7 Boekhoudperiode 

7.1. Boekhoudperiodes 

De boekhoudperiode legt vast met welke boeking- en documentdatums vFinance 
documenten in de boekhouding kan schrijven. 
Een boekhoudperiode zal typisch 1 maand of 1 kwartaal omvatten, we gaan er verder in de 
documentatie van uit dat dit 1 maand is. 
 

7.1.1. Afsluiten van de huidige boekhoudperiode  

Vooraleer de boekhoudperiode af te sluiten is het aan te raden uw backups te controleren, 
en een nieuw “archief” aan te maken. 

 
 

Door op [Periode afsluiten] te drukken kan de huidige actieve periode worden afgesloten. 

 
 
De “Vanaf boekingsdatum” bepaalt de boekingsdatum waarop de nieuwe boekhoudperiode 
start. Dit is normaal gezien de eerste dag van de maand. 
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Andere zaken die u kan wijzigen zijn: 
 

• De Toegestane looptijd bepaalt welke de laatste datum is waarop nog boekingen mogen 
aangemaakt worden in de nieuwe periode. Dit zal typisch langer zijn dan de volgende, 
immers zal men waarschijnlijk de boekhoudperiode pas afsluiten na de laatste dag van de 
maand. En mogelijk al verrichtingen willen uitvoeren die betrekking hebben op de 
volgende maand. 
 

• De Correcties toegestaan tot datum geeft aan hoever in het verleden mag worden 
teruggegaan om correcties aan te brengen. Standaard zal vFinance hier toelaten om 2 jaar 
terug te gaan. U kan deze periode desgewenst uitbreiden of beperken. 
 

• De Activeren in database datum geeft aan op welke kalenderdatum de nieuwe 
boekhoudperiode actief wordt. Standaard zal vFinance de nieuwe boekhoudperiode 
steeds direct activeren. U kan er voor kiezen deze activatie pas binnen een aantal dagen 
door te voeren, bijvoorbeeld wanneer u niet aanwezig zal zijn op het moment waarop de 
activatie moet uitgevoerd worden. 

 
Eenmaal de boekhoudperiode is afgesloten, verschijnt ze bij in de lijst met periodes waarvoor 
rapporten kunnen worden getrokken: 

• Rapporten leningen  

• Rapporten anti-witwas 
 

7.1.2. Openen van een nieuwe boekhoudperiode  

Bij het afsluiten van de huidige boekhoudperiode wordt steeds een nieuwe boekhoudperiode 
geopend. 
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7.2. Rapporten 

7.2.1. Rapporten leningen 

Vergelijken van rapporten uit de boekhouding met rapporten uit vFinance kan enkel voor de 
huidige staat van beide systemen, of voor de staat van beide systemen op het moment dat 
een boekhoudperiode werd afgesloten. 
 
Bij de selectie van een boekhoudperiode tijdens de aanmaak van het rapport, zal het rapport 
worden aangemaakt op basis van de status van vFinance op het moment van afsluit van de 
die boekhoudperiode. 
 
De audit rapporten vergelijken steeds de huidige status van beide systemen. 
 
Alle rapporten zijn beschikbaar onder Rapporten. 
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Eén of meerdere rapporten kunnen gelijktijdig worden aangemaakt. 
 
 

7.2.2. Boekhouding rapporten 

De rapporten betreffende de boekhouding zijn terug te vinden onder: 
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Voor elke afgesloten boekhoudperiode zijn volgende rapporten te raadplegen: 
 

• Bookkeeping entries 

• Pending statement entries 

• Third partie fee entries 
 

 
 
 

• “Bookkeeping entries” of “boekhoudrapport”, geeft de weerslag van de verschillende 
verrichtingen gedurende deze periode op de boekhouding. Dit zijn de boekingen die 
dienen overgenomen te worden in de boekhouding. 
 

• “Pending statement entries” of de “wachtrekening van de banktransacties”, geeft een 
gedetailleerd overzicht van alle in- en en uitgaande betalingen, geboekt in deze periode.  
Deze moet overeenkomen met de wachtrekening in de boekhouding. 
 

• “Third partie fee entries” of “voorgeschoten kosten”, geeft een overzicht van de kosten 
betaald voor rekening van de klanten. 

 


