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1. Algemeen 

1.1. Inleiding 

vFinance ondersteunt de business processen nodig voor leningen, en dit stap voor stap, vanaf 
aanvraag via het beheer tot en met de afloop. 
 
Ten einde dit te realiseren zal het programma in eerste instantie u toelaten om een aanvraag 
betreffende een financieel contract op te maken, en deze aanvraag op automatische wijze 
over te zetten naar een lopend contract. 
 
Eenmaal een lopend contract worden de boekhoudkundige bewerkingen rechtstreeks door 
vFinance beheerd. Het programma biedt u de mogelijkheid inkomende betalingen te 
verwerken, uitgaande betalingen klaar te zetten, de van de bank ontvangen CODA-bestanden 
in te lezen, maar ook alle periodieke verwerkingen automatisch uit te voeren. 
 
Met betrekking tot documenten, biedt vFinance u op verschillende stappen in het proces de 
mogelijkheid de noodzakelijke documenten te genereren. 
 
vFinance biedt u tevens de juiste informatie aan om op eenvoudige wijze rapporten en 
statistieken te genereren ten einde uw rapportering aan de raad van bestuur, de 
toezichthoudende overheid of de aandeelhouders vlot te laten verlopen. 
 
In deze handleiding geven we u een beknopt en praktisch overzicht van de belangrijkste 
onderdelen en de verschillende stappen bij het beheer van een contract, waardoor u de 
enorme tijdswinst zal ontdekken die u kunt realiseren bij het efficiënt gebruik van vFinance, 
en dit op gebied van berekeningen, beheer en aanmaak van documenten. 
 
Naast deze software biedt Vortex Financials u de mogelijkheid de expertise van zijn 
consultants in te schakelen om uw productconfiguratie te reviseren en u een 
gepersonaliseerd advies te geven op maat van uw organisatie. 
 
Wij wensen u alvast veel succes bij het raadplegen van deze handleiding als bij het gebruik 
van vFinance. 
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1.2. Hulp nodig 

Voor bijkomende hulp of service kan u terecht op onze Service Desk, 
https://vfinance.atlassian.net/servicedesk/ 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Afspraak is dat vFinance 2de lijnondersteuning voorziet. Dit betekent dat de vragen eerst 
worden gecentraliseerd bij de geselecteerde vertegenwoordigers van de gebruikersgroep en 
indien deze persoon het antwoord niet kent, wordt de vraag doorgestuurd door de 
vertegenwoordigers naar vFinance. 
 
Alle vragen worden gesteld en behandeld via deze service desk. Dit zal er voor zorgen dat 
terugkerende vragen sneller behandeld kunnen worden. 

  

https://vfinance.atlassian.net/servicedesk/
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1.3. Opstarten van vFinance 

De grafische interface kan ofwel opgestart worden via het Start menu. 
 

 

Ofwel door op [vfinance] in de installatie folder dubbel te klikken. 
 

  

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/windows-menu.png
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/windows-file-manager.png
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1.4. Gebruik: Iconen 

vFinance staat garant voor een consistent gebruik van iconen, waarmee u snel handelingen 
kunt uitvoeren. 
 
Hieronder een overzicht van de meest voorkomende iconen: 
 

Iconen Betekenis Iconen Betekenis 

 

Nieuw  Print 

 

Dupliceer  Printvoorbeeld 

 

Verwijder  Bestand toevoegen 

 

Ga naar eerste fiche  Help 

 

Ga naar vorige fiche  Wissen 

 

Ga naar volgende fiche  Fiche openen 

 

Ga naar laatste fiche  Zoeken / Selecteer uit lijst 

 

Exporteer naar Excel  Fiche sluiten 
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1.5. Uitgaande documenten 

Onder Instellingen / Wijzig instellingen kunnen o.a. de gegevens van de maatschappij bekeken 
en aangepast worden. 
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1.5.1. Logo voor interne en externe documenten 

Onder instellingen op het tabblad Maatschappij kan het logo ingesteld worden dat dient 
gebruikt te worden in zowel interne als externe documenten. De afbeelding die hier wordt 
gekoppeld om te worden gebruikt moet een hoogte hebben van 59px en een breedte van 
200px. Het bestand dient van het formaat png te zijn. 
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1.5.2. Adresgegevens op documenten 

Onder instellingen op het tabblad Uitgaande documenten kunnen de adresgegevens die 
verschijnen op de documenten worden aangepast. 
 
Merk op dat per taal verschillende gegevens worden afgedrukt. 
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1.6. Basisprincipe: 4-ogen principe 

Het 4-ogen principe krijgt vorm in de status overgangen van de documenten. Hieronder 
beschrijven we de mogelijke statussen. 
 

 

1. Status “Opmaak” 
De status “Opmaak” betekent dat het document nog niet volledig ingegeven is. 
Diegene die het document heeft aangemaakt, kan nog wijzigingen maken aan het document. 
Belangrijk: eens het document op status “Compleet” staat, kan in principe niemand nog 
wijzigingen aanbrengen (tenzij het document door een volgende persoon op “Incompleet” 
wordt gezet). 
 

2. Status “Compleet” 
Indien de aanmaker van het document alle informatie volledig heeft ingegeven, dan kan deze 
het document op “Compleet” zetten. 
Een tweede persoon neemt dan het document in behandeling. 
Dit is het zogenaamde vier-ogen principe: als het document op “Compleet” staat, dan kan een 
tweede persoon dit document nakijken en de status wijzigen naar “Nagekeken” of 
“Incompleet”. 
 

3. Status “Incompleet” 
Indien het document de status “Incompleet” heeft, dan kan de aanmaker van het document 
de nodige aanvullingen en/of wijzigingen maken, alvorens het document terug op “Compleet” 
te zetten. 
 

4. Status “Nagekeken” 
De volgende stap nadat het document de status “Nagekeken” heeft gekregen, is afhankelijk 
van het soort document. 

Opmaak
1

Compleet
2

Nagekeken
4

Compleet
2

Incompleet
3
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2. Relaties 
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2.1. Natuurlijke personen 

2.1.1. Lijst natuurlijke personen 

De lijst met natuurlijke personen is beschikbaar onder Relaties. 

 

 

Deze geeft een overzicht van de belangrijkste informatie van de natuurlijke personen. 
 

  

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/navigation_physical_persons.png
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2.1.2. Een natuurlijke persoon opzoeken 

Het opzoeken van een specifieke natuurlijke persoon kan door middel van de zoekbalk 
bovenaan. 
 
 

De kolommen kunnen naar wens aangepast worden door de scheidingen te verslepen in de 
hoofding. 
 
De gegevens kunnen gerangschikt worden door te dubbelklikken op de hoofding. 

 

2.1.3. Een natuurlijke persoon raadplegen 

Een natuurlijke persoon kan geselecteerd worden door te klikken op het foldericoontje 
van één van de natuurlijke personen. 
 
Opgelet: wijzigingen in een geopende fiche worden onmiddellijk bewaard! 
 

De fiche kan terug worden gesloten door op te drukken. 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/persons_select.png
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2.1.4. Een natuurlijke persoon toevoegen 

Om een natuurlijke persoon toe te voegen opent men eerst de Lijst natuurlijke personen. 
 
Eénzelfde natuurlijke persoon mag slechts 1 keer worden toegevoegd, zelfs indien deze in 
verschillende contracten betrokken is. Vooraleer een persoon toe te voegen, kan men dus 
best zoeken of deze reeds aanwezig is. Is deze nog niet aanwezig, klik dan linksboven op de 

knop [Nieuw] . 

 

 

 

  

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/relations/index.html%23persons-list
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/relations/index.html%23persons-search
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/toolbar_new1.png
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Hierdoor wordt het scherm voor de ingave van een nieuwe natuurlijke persoon geopend. 
 
Het is aangewezen om eerst het “Nationaal nummer” in te vullen, zodat er direct kan worden 
geverifieerd of de persoon reeds gekend is. 
 

 

Waar mogelijk zullen gegevens uit het nationaal nummer worden afgeleid en aangevuld. 

 

Vervolgens dienen minimum volgende velden ingevuld te worden (aangeduid in het vet) : 

• Naam 

• Voornaam 

• Taal 

• Geboortedatum 
 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/person_registration_number.png
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2.1.4.2. Geboorteplaats¶ 

Uw installatie beschikt standaard over een lijst met steden (o.a. alle Belgische steden en 
gemeenten). Deze kan u gebruiken om een geboorteplaats te selecteren. Indien de stad 
waarin de persoon werd geboren niet in deze lijst staat, kan u een land selecteren als 
geboorteplaats. 
 

 

  

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/relations/index.html%23geboorteplaats
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/person_place_of_birth.png
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2.1.4.3. Adres¶ 

Op het tabblad “Adressen” kan men bovenaan het standaard adres invullen. Selecteer eerst 
een gemeente uit de lijst met steden en gemeenten. Vervolgens vult u de straat in, hierbij kan 
u gebruik maken van de lijst van straten per gemeente. 
 

 

Dit adres zal zowel als domicilie adres en als correspondentie adres gebruikt worden. 
 

  

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/relations/index.html%23adres
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/person_address.png
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2.1.4.4. Andere¶ 

Indien de betrokken is in een leningsaanvraag als ontlener of borgsteller, kan men ook andere 
gegevens aanvullen. Dit kan op het tabblad “Familie”. 
 

 

  

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/relations/index.html%23andere
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/person_family.png


 

  
P a g e  | 19 

En op het tabblad “Beroep”. 
 

 

  

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/person_occupation.png
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2.1.5. Een natuurlijke persoon wijzigen 

Eenmaal men de fiche van een natuurlijke persoon heeft geopend kan, zoals beschreven in 
Een natuurlijke persoon raadplegen, kan men deze wijzigen. 
 
Aanpassingen worden opgeslagen zodra men het veld heeft verlaten. 
 

De fiche kan terug worden gesloten door op te drukken. 
  

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/relations/index.html%23person-open


 

  
P a g e  | 21 

2.1.6. Oefening  

1. Sorteren en zoeken 
 

• Pas de breedte van de kolommen aan 

• Sorteer de personen alfabetisch volgens achternaam 

• Zoek “Alain François” via de zoekbalk 
 
 
2. Maak de volgende natuurlijke personen aan: 
 

Natuurlijk Persoon 1: 
Naam: Jan Van De Velde 
Adres: Esplanadeplein 15, 9300 Aalst 
GSM: 0479/62.21.33 – email: janvdv@hotmail.com 
Geboortedatum: 02/05/1968 – te Gent 
Nationaal Nummer: 68.05.02-399.34 
Beroep: Bediende bij Toyota NV sinds 1/04/2015.  Contract voor onbepaalde duur. 
 
Natuurlijk Persoon 2: 
Naam: An Vanhoof 
Adres: Esplanadeplein 15, 9300 Aalst 
GSM: 0460/25.24.66 – email: an.vanhoof@telenet.be 
Geboortedatum: 14/04/1973  te Etterbeek 
Nationaal Nummer: 73.04.14-066.08 
Beroep: zelfstandig boekhouder sinds 01/02/1996 – BTW Nummer: BE 0442.488.165 
 
Jan en An zijn sinds 19/05/2012 getrouwd met gemeenschap van goederen. 
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2.2. Rechtspersonen¶ 

2.2.1. Lijst rechtspersonen¶ 

De lijst met rechtspersonen is beschikbaar onder Relaties. 

 

 

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

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/relations/index.html%23rechtspersonen
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/relations/index.html%23lijst-rechtspersonen
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/navigation_legal_persons.png
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file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/legal_persons_table.png
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2.2.2. Een rechtspersoon opzoeken¶ 
Het opzoeken van een specifieke rechtspersoon kan door middel van de zoekbalk bovenaan. 
 
Via de filter rechts van het scherm, kunnen snel bepaalde standaardrollen geselecteerd 
worden. 
 

2.2.3. Een rechtspersoon raadplegen¶ 
Een rechtspersoon kan geselecteerd worden door te klikken op het foldericoontje van één 
van de rechtspersonen. 
 

De fiche kan terug worden gesloten door op te drukken. 

 

2.2.4. Een rechtspersoon toevoegen¶ 

Om een rechtspersoon toe te voegen opent men eerst de Lijst rechtspersonen. 
 

Klik vervolgens linksboven op de knop [Nieuw] . 

 

 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/relations/index.html%23een-rechtspersoon-opzoeken
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/relations/index.html%23een-rechtspersoon-raadplegen
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/relations/index.html%23een-rechtspersoon-toevoegen
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/relations/index.html%23organizations-list
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/legal_persons_select.png
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/toolbar_new1.png


 

  
P a g e  | 25 

Hierdoor wordt het scherm voor de ingave van een nieuwe rechtspersoon geopend. 
 
Vul als eerste veld het correcte “Ondernemingsnummer” in van de rechtspersoon. Indien de 

rechtspersoon BTW plichtig is, kan men door middel van [BTW register raadplegen] de 

gegevens aanvullen. 
 
Zoniet dient men zelf de verplichte velden (in het vet aangeduid) in te vullen. 
 

 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/organization_vat_lookup.png
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Op het tabblad “Adressen” kan men bovenaan het standaard adres invullen. Dit zal zowel als 
adres van de maatschappelijke zetel en als correspondentie adres gebruikt worden. 
 

 

  

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/organization_address.png
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Indien de rechtspersoon zal optreden in een overeenkomst of aanvraag, dient men zijn 
vertegenwoordiger aan te duiden, die de machtiging heeft om een handtekening te plaatsen. 
 

 

  

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/organization_represented.png
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2.2.5. Een rechtspersoon wijzigen¶ 

Eenmaal men de fiche van een rechtspersoon heeft geopend kan, zoals beschreven in Een 
rechtspersoon raadplegen, kan men deze wijzigen. 
 
Aanpassingen worden opgeslagen zodra men het veld heeft verlaten. 
 

De fiche kan terug worden gesloten door op te drukken. 
 

  

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/relations/index.html%23een-rechtspersoon-wijzigen
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/relations/index.html%23organization-open
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/relations/index.html%23organization-open
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2.3. Basislijsten¶ 

Basislijsten voor verzekeringsmaatschappijen, notarissen, schatters etc. kunnen worden 
aangelegd. Een dergelijke lijst maakt de ingave van nieuwe overeenkomsten eenvoudiger. 
 
Om dergelijke lijsten aan te leggen dient men voor elke verzekeringsmaatschappij, notaris of 
schatter een nieuwe rechtspersoon aan te maken, en vervolgens voor deze rechtspersoon 
zijn Standaard rol in te vullen : 
 

 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/relations/index.html%23basislijsten
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/relations/index.html%23organization-new
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/party_with_role_group.png
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2.3.1. Notarissen¶ 

Voor notarissen is het aangewezen om op het tabblad “Financieel” de derden rekening toe te 
voegen. 
 

 

Deze kan dan gebruikt worden bij het opmaken van een afrekening voor de notaris. 

 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/relations/index.html%23notarissen
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/signing_agent.png
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2.4. Oefeningen 

1. Sorteren en zoeken 
 

• Pas de breedte van de kolommen aan 

• Sorteer de personen alfabetisch volgens maatschappelijke benaming 

• Zoek een notaris via de zoekbalk 

• Zoek “Notaris MUYSHONDT” via de zoekbalk 
 
2. Maak de volgende rechtspersonen aan: 
 
 
Schatter: 
LANDMETERSKANTOOR SABBE EN CO NV 
Pottemstraat 22 
8908 Ieper (Vlamertinge) 
BTW BE0454.023.148 
Telefoon: 051/26 46 76 
Fax: 051/26 46 79 
Email: info@sabbenv.be 
 
 

Kredietmaatschappij: 
KBC Bank NV 
Havenlaan 2 
1080 Sint-Jans-Molenbeek 
BTW BE0462.920.226 
Telefoon: 02/429.11.11 
 
 

Notaris: 
Notaris BRECKPOT Danièle BVBA 
Graanmarkt, 11 
9300 Aalst 
BTW BE0867.489.212 
Telefoon: 053/21 18 41 
Fax: 053/78.66.74 
Email: daniele.breckpot@belnot.be 
 

Verzekeraar: 
P&V Verzekeringen CVBA 
Koningsstraat 151 
1210 Brussel 
BTW BE0402.236 531 
Telefoon: 02/406 35 11 
 

 
 
 
  

tel:+3251264676
mailto:info@sabbenv.be
tel:053211841
mailto:daniele.breckpot@belnot.be
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3. Hypotheekleningen 

3.1. Aanvragen 

In dit hoofdstuk wordt behandeld: 

3.1.1. Lijst van aanvragen 
3.1.2. Een aanvraag opzoeken 
3.1.3. Een aanvraag raadplegen 
3.1.4. Een aanvraag toevoegen 

3.1.4.1. Verplichte gegevens 
3.1.4.2. Basisgegevens 
3.1.4.3. Ontleners 
3.1.4.4. Andere kredieten 
3.1.4.5. Panden 
3.1.4.6. Hypotheken 
3.1.4.7. Het gevraagde krediet 

3.1.4.7.1. Opname van het te ontlenen bedrag 
3.1.4.7.2. Tarificatie 
3.1.4.7.3. Korting 

3.1.4.8. SEPA Mandaten 
3.1.4.9. Verzekeringen 

3.1.4.9.1. Brandverzekering 
3.1.4.9.2. Schuldsaldoverzekering 
3.1.4.9.3. Gewestwaarborg 

3.1.4.10. Analyse 
3.1.4.11. Afwerken van de aanvraag 

3.1.5. Een aanvraag wijzigen 
3.1.5.1. Historiek van de aanvraag 

3.1.6. Een aanvraag afdrukken 
3.1.7. Een aanvraag importeren 
3.1.8. Nakijken van de aanvraag 
 

  

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/mortgageloans/index.html%23id9
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/mortgageloans/index.html%23id10
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/mortgageloans/index.html%23id11
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/mortgageloans/index.html%23id12
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/mortgageloans/index.html%23id13
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/mortgageloans/index.html%23id16
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/mortgageloans/index.html%23id23
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/mortgageloans/index.html%23id17
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/mortgageloans/index.html%23id18
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/mortgageloans/index.html%23id19
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3.1.1. Lijst van aanvragen 

De lijst van aanvragen kan men bekomen door eerst op [Leningen]  te klikken, en vervolgens 

op [Aanvragen] . 

 

Deze geeft een overzicht van de belangrijkste informatie van de opgeslagen aanvragen. 
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3.1.2. Een aanvraag opzoeken 

Het opzoeken van een specifieke aanvraag kan door middel van de zoekbalk bovenaan. Men 
kan de naam van één van de ontleners, de code van de aanvraag of een ander relevant 
gegeven gebruiken om te zoeken. 
Men kan ook filteren, rechts van het scherm, op basis van de status of van het contract type. 
 

 

Merk op dat standaard enkel aanvragen worden weergegeven die nog verder verwerking 
vereisen. Door de status filter rechts van de lijst aan te passen kan men ook de historische 
aanvragen opzoeken. 
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3.1.3. Een aanvraag raadplegen 

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

 

De aanvraag kan men terug sluiten door op  te drukken. 
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3.1.4. Een aanvraag toevoegen 

Een aanvraag toevoegen is eenvoudiger wanneer men eerst de Natuurlijke personen en 
Rechtspersonen toevoegt die men zal nodig hebben in de aanvraag. 
 
Dit omvat onder andere : 

• Ontleners 

• Borgstellers 

• Eigenaars van panden 
 
Ook de Basislijsten zijn bij voorkeur al aangevuld voor : 

• Notarissen 

• Schatters 

• Kredietmaatschappijen 

• Verzekeringsmaatschappijen 
 
Om een aanvraag toe te voegen opent men eerst de Lijst van aanvragen. 
 

 

Klik vervolgens linksboven op de knop [Nieuw]  . 
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Hierdoor wordt het scherm voor de ingave van een nieuwe aanvraag geopend. 
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3.1.4.1. Verplichte gegevens 

Een aantal gegevens zijn verplicht in te vullen vooraleer men het aanvraag scherm kan sluiten. 
Zonder deze gegevens kan de aanvraag niet worden opgeslagen om later aan verder te 
werken. De namen van deze velden zijn vet gemaakt. 
 

• Geef de “Datum van aanvraag” in. Dit zal de datum van de ontvangst van het dossier zijn. 

• Geef de “Voorziene datum akte” in. Dit zal typisch 3 maanden na de aanvraagdatum zijn. 

• Kies het “Contract type”. Dit zal onder andere het wettelijke kader van de lening bepalen. 
 

Eens deze drie verplichte velden zijn ingevuld, klik op [OGM toekennen] . Hierdoor wordt het 

veld “Code” automatisch ingevuld met het OGM nummer. Het veld code wordt hiermee 
ingevuld. Deze code dient als unieke identificatie van de aanvraag. 
 

 

 
Bij het toekennen van het OGM nummer zal gekeken worden naar de reeds aanwezige OGM 
nummers in de lijst met aanvragen, en zal het eerstvolgende OGM nummer gebruikt worden. 
 

Indien nodig kan in de instellingen de OGM nummering aangepast worden (zie handleiding).  
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3.1.4.2. Basisgegevens 

Naast de verplichte gegevens kunnen er op het tabblad “Aanvraag” een aantal andere 
basisgegevens worden ingevuld. 
 

• Document toevoegen: Klik op de knop [Bestand toevoegen]  achter het veld 

“Ondertekend aanvraagdocument”. Hierdoor opent het scherm “Open File”. 
Dubbelklik op de file van het ondertekend aanvraagdocument. 

 

• Gewestwaarborg: Indien een gewestwaarborg van toepassing is op het krediet dient 
in het veld “Gewestwaarborg” te worden aangegeven welk gewest de waarborg 
verstrekt. 

 

• Fiscaal attest: Indien een fiscaal attest dient te worden uitgereikt kan dit worden 
aangegeven in het veld “Fiscaal attest”. 
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3.1.4.3. Ontleners 

De ontleners, borgstellers en andere betrokkenen kunnen toegevoegd worden onder de tab 
“Rollen”. 
 

 

Om een nieuwe betrokkene toe te voegen, klik op [Nieuw]  naast het vak “Betrokkenen”. 
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• Selecteer een “Type”. 

• Selecteer een “Volgorde”. Dit is de volgorde of rang. Bijvoorbeeld: de 1ste ontlener krijgt 
rang 1. 

• Indien de betrokkene een natuurlijk persoon is, kies dan knop [Selecteer uit lijst] of 
knop [Creëer een nieuwe] naast het veld “Natuurlijke persoon”. Indien de betrokkene 
een rechtspersoon is, kies dan knop [Selecteer uit lijst] of knop [Creëer een nieuwe] naast 
het veld “Rechtspersoon”. 
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Vul nu het scherm van de Betrokkene verder aan: “Maandelijkse inkomsten”, “Maandelijkse 
uitgaven” en “Ten laste”. Bij maandelijkse uitgaven: enkel de uitgaven met betrekking tot 
leningen die niet zijn ingegeven in het tabblad Andere kredieten. 

Sluit af door linksboven op de knop  te klikken. 
 
Voeg indien nodig zo de tweede (en eventueel bijkomende) ontleners toe. De volgende 
persoon ken je dan rang 2 toe. 
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3.1.4.4. Andere kredieten 

Andere kredieten die relevant zijn voor deze aanvraag kunnen toegevoegd worden onder de 
tab “Andere kredieten”. 
 

 

Klik rechts op de knop [Nieuw] . Hierdoor wordt het scherm “Ander krediet of hypotheek” 
geopend. 
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We bespreken het veld “Kredietnummer” en het veld “Status”. 
 
Kredietnummer: dit nummer moet gelijk zijn aan het kredietnummer op het basisattest van 
de lening. Indien het krediet wordt geherfinancierd, dan zal dit nummer gebruikt worden voor 
de opmaak van het nieuwe attest. 
 
De keuzemogelijkheden voor “Status” zijn: 

• terugbetalen volgens plan: Geen aanpassing aan de bestaande lening. Het saldo zal 
worden verrekend in de schuldgraad van de ontleners. Het aflossingsplan zal worden 
verrekend in de terugbetalingscapaciteit van de ontleners. 

• herfinancieren: De bestaande lening wordt terugbetaald met behulp van het nieuwe 
krediet. Dit bestaande krediet zal worden vermeld op het fiscaal attest. 

• volledig terugbetalen: De bestaande lening wordt terugbetaald met behulp van eigen 
middelen, en dit vóór het aangaan van het nieuwe krediet. 

• centraliseren: De bestaande lening wordt terugbetaald met behulp van het nieuwe 
krediet. Dit bestaande krediet zal niet worden vermeld op het fiscaal attest. 
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3.1.4.5. Panden 

Activa die al dan niet in waarborg worden gegeven, kunnen toegevoegd worden onder de tab 
“Panden”. Worden ze in waarborg gegeven, dan dragen ze bij aan de quotiteit van de lening. 
Worden ze niet in waarborg gegeven, dan dragen ze bij tot de kredietwaardigheid van de 
ontlener. 
 
 

 

Bovenaan dit tabblad kan de instrumenterende notaris (de notaris aangesteld door de 

Kredietmaatschappij) alsook de tussenkomende notaris (de notaris aangesteld door de 

ontlener) worden ingevuld. 

Om panden te linken aan deze aanvraag, klik op [Nieuw] rechts naast het vak “Panden”. 
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Naast het veld “Pand” zijn twee knoppen beschikbaar: [Selecteer uit lijst]  en 

[Creeer een nieuwe].  

Een voorbeeld van een ingevuld scherm voor [Creeer een nieuwe]  kan hieronder gevonden 

worden.: 
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Indien een pand reeds gebruikt werd in een andere aanvraag, dan kan dit pand via de 

knop [Selecteer uit lijst]  opgezocht en gelinkt worden aan deze aanvraag. 

  

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/loan_request_new_detached_house.png


 

  
P a g e  | 48 

3.1.4.6. Hypotheken 

Bestaande en nieuwe hypotheken kunnen worden ingegeven op de fiche van de Panden. 
 
Indien er reeds een hypotheek rust op een pand, dan dient deze hypotheek geregistreerd te 
zijn onder Andere kredieten. Vervolgens kan voor elk pand aangeduid worden voor welk 
bedrag de reeds bestaande hypotheek werd geregistreerd. De rang van de nieuwe hypotheek 
zal bepaald worden door het aantal reeds geregistreerde hypotheken. 
 

 

Het bedrag van de nieuwe hypothecaire inschrijving op het pand kan hier worden ingesteld 
onder “Nieuwe inschrijving”. Dit bedrag is typisch hoger of gelijk aan het ontleend bedrag. 
 
Wanneer het bedrag voor “Nieuwe inschrijving” ingevuld wordt, zullen de bedragen voor 
“Registratiekosten hypotheek”, “Kosten hypotheekkantoor” en “Aktekosten notaris” 
automatisch berekend worden. Let wel, van zodra één van deze drie velden manueel door 
een dossierbeheerder is ingevuld, zal dit veld niet meer aangepast worden door de applicatie. 
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3.1.4.7. Het gevraagde krediet 

Per aanvraag kunnen meerdere voorschotten gevraagd worden. Deze kunnen toegevoegd 
worden onder het tabblad “Krediet”. 
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Om een nieuw krediet toe te voegen, klik op [Nieuw]   naast het vak “Gevraagde 

bedragen”. 
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Volgende gegevens zijn verplicht in te vullen: 
 

• Het gewenste “Product”: dit zal de financiële en boekhoudkundige kenmerken bepalen. 
De keuzemogelijkheden voor dit veld worden bepaald aan de hand van de instellingen van 
de Contract type. 

• In het veld “Aflossing” wordt vastgelegd hoe het krediet zal worden terugbetaald. De 
mogelijkheden zijn onder andere : 

• Vast bedrag : voor bijvoorbeeld een constante mensualiteit die zowel kapitaal als intrest 
bevat 

• Vaste kapitaalaflossing : voor bijvoorbeeld een variabele mensualiteit waarin telkens 
evenveel kapitaal wordt terugbetaald 

• De “Duurtijd” van het krediet : op het einde van deze periode dient het volledige kapitaal 
te worden afgelost 

• In het veld “Betaling” kan men de periodiciteit van de aflossing kiezen, 
bijvoorbeeld maandelijksvoor vaste mensualiteiten 

• Het “Te ontlenen bedrag” 
 

Na het invullen van het te ontlenen bedrag, zal de inhoud van het veld “Nog te financieren” 
automatisch ingevuld worden met het te ontlenen bedrag. Het “Nog te financieren” bedrag 
geeft weer hoeveel van het te ontlenen bedrag niet is toegekend aan een doel. 
 
Tevens zal de de achtergrondkleur van het veld “Nog te financieren” veranderd zijn naar 
oranje. Deze achtergrondkleur zal oranje blijven, zolang het doel (of de doelen) van het te 
ontlenen bedrag niet volledig zijn ingevuld. 
 
Het te ontlenen bedrag kan een doel (of doelen) gegeven worden, door bedragen in te vullen 
naast 1 of meer van de volgende velden: nieuwbouw, renovatie, aankoop terrein, aankoop 
gebouw, verbouwing, herfinanciering, successierechten, centralisatie, overbruggingskrediet. 
De doelen met een groene achtergrond zullen worden opgenomen op het fiscaal attest als 
zijnde fiscaal aftrekbaar. 
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3.1.4.7.1. Opname van het te ontlenen bedrag 

Er wordt van uitgegaan dat het ontleende bedrag volledig zal worden uitbetaald bij het 
verlijden van de kredietakte. Om hiervan af te wijken, kan een deel of het volledige ontleende 
bedrag worden uitbetaald middels opnames. 
 

 

Hiervoor dient in “Opnameperiode” te worden aangeven gedurende welke periode dit niet 
uitbetaalde bedrag kan worden opgevraagd. Als de opnameperiode wordt ingevuld, dan moet 
ook het veld “Bedrag in pand” worden ingevuld. Dit veld bepaalt hoeveel van het totale 
bedrag niet zal worden uitbetaald bij het verlijden van de kredietakte. 
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3.1.4.7.2. Tarificatie 

Op basis van de gevraagde duurtijd en de verdeling van het te ontlenen bedrag over de 
doelen, zal een tarificatie worden voorgesteld. 
 

 

 
De beschikbare rentevoeten worden vastgelegd in de Basisgegevens. Deze tarificatie kan 
worden gebruikt om een indicatief aflossingsplan af te drukken. 
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3.1.4.7.3. Korting 

Indien men een indicatief aflossingsplan wenst af te drukken met een voorwaardelijke 
korting, kan deze hier worden ingesteld. 
 

 

 
Deze korting wordt toegepast bovenop het voorgestelde tarief. In de loop van het krediet kan 
deze korting worden aangepast zonder dat een herziening van de rentevoet van toepassing 
is.  
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3.1.4.8. SEPA Mandaten 

Indien een mandaat op dit moment reeds beschikbaar is, kan dit ook worden toegevoegd op 
het tabblad “Krediet”. 
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3.1.4.9. Verzekeringen 

Verplichte verzekeringen kunnen toegevoegd worden onder het tabblad “Verzekeringen”. 
 
De te betalen premies voor deze verzekeringen zullen worden verrekend in het jaarlijkse 
kostenpercentage op het ESIS document. 
 

 

Om een nieuwe verzekering toe te voegen, klik op [Nieuw]  naast het vak “Gekoppelde 

verzekeringen”. 
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3.1.4.9.1. Brandverzekering 

Men kan als looptijd voor de brandverzekering een looptijd ingeven die langer is dan de 
looptijd van het krediet. Voor de bepaling van het ESIS jaarlijkse kostenpercentage zullen 
enkel premies tot het einde van het krediet worden in rekening gebracht. 
 

 

 

Als het polisnummer van het brandverzekeringcontract gekend is, kan men dit als referentie 
invullen. Dan kan dit mee opgenomen worden in het ESIS document. 
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3.1.4.9.2. Schuldsaldoverzekering 

Voor de verplichte schuldsaldoverzekering heeft men de keuze om één verzekering in te 
geven, met 2 verzekerden. Of 2 verzekeringen, telkens op het hoofd van één van de ontleners. 
 

 

 

Merk op dat men de looptijd van de premiebetaling kan bijstellen, mocht die niet 
overeenstemmen met de looptijd van de verzekering. 
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3.1.4.9.3. Gewestwaarborg 

Indien een gewestwaarborg van toepassing is op de aanvraag, dan dient men hiervoor ook 
een verzekering in te geven met een éénmalige premie. 
 

 

Deze premie zal worden ingehouden bij de uitbetaling van het krediet. 
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3.1.4.10. Analyse 

 

In dit tabblad is er ruimte voorzien om nog een aantal bijkomende inlichtingen of een analyse 
te vermelden. 
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3.1.4.11. Afwerken van de aanvraag 

Eenmaal de aanvraag volledig is ingevuld kan deze op [Compleet]  worden gezet. 

 

 

Vanaf dat moment zijn geen aanpassingen meer mogelijk aan de aanvraag. Wenst men de 
aanvraag toch nog aan te passen alvorens deze is nagekeken, kan men hem terug 
op [Opmaak] zetten. 
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3.1.5. Een aanvraag wijzigen 

Een aanvraag kan enkel worden aangepast wanneer deze zich in de de status Opmaak of 
Incompleet bevindt. En dit ingevolge het 4-ogen principe. 
 

 

Elke wijziging die men aanbrengt, zal onmiddellijk worden opgeslagen van zodra men het 
gewijzigde veld verlaat. 
 
Na het wijzigen van de aanvraag kan men indien gewenst de status van de aanvraag 
aanpassen.
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Bijvoorbeeld, wanneer de aanvraag volledig is ingevuld zet men hem op [Compleet] 
 

 

De aanvraag kan men terug sluiten door op  te drukken. 
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3.1.5.1. Historiek van de aanvraag 

De status historiek van de aanvraag kan gevonden worden onder de tab “Status”. 

 

We bespreken hier twee velden : 

• “Status vanaf”: dit is de datum vanaf wanneer het dossier de status heeft gekregen die 

rechts van de datum staat op dezelfde lijn. 

• “Historische status”: de status die de aanvraag heeft gekreken op de “Status vanaf” 

datum. 

Voor verdere details over de verschillende statussen, verwijzen we naar het 4-ogen principe. 
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3.1.6. Een aanvraag afdrukken 

Een ingevoerde aanvraag kan worden afgedrukt om ter ondertekening aan te bieden aan de 

ontleners. Dit kan met behulp van de [Aanvraag]  knop. 

 

 

Na op [Aanvraag]  geklikt te hebben, verschijnen de af te drukken documenten. 
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file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Vortex%20Financials/V-Finance-feature-freeze/documentation/_images/loan_application_print_preview.png


 

  
P a g e  | 67 

Welke documenten er verschijnen hangt af van hoe de Uitgaande documenten zijn ingesteld 
voor het gekozen contract type. 
 
Standaard zijn volgende documenten beschikbaar : 
 

• notifications/Wet4892/agreement-proposal_nl_BE.html : een afdruk van alle 
gegevens van de leningsaanvraag voor een persoonlijk krediet, alsook een indicatief 
aflossingsplan op basis van de tarificatie. Deze kan worden ondertekend door de 
ontleners en gebruikt worden als aanvraagdocument. 
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3.1.7. Een aanvraag importeren 

Naast manuele ingave van aanvragen voor leningen, is er ook de mogelijkheid om aanvragen 
die reeds werden aangemaakt in andere systemen, te importeren. 
 

Klik op [Leningen]  en vervolgens op [Aanvragen] . 
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Klik rechtsonder op de knop [Import JSON] 
 

 

 

Selecteer het gewenste bestand van het type “JSON file” en klik op [Open] . De aanvraag kan 

worden nagekeken/aangevuld. 
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3.1.8. Oefening 

Leningaanvraag 1: aankoop woning 
 

• Datum van aanvraag: 15/10/2018 

• Voorziene datum akte:  17/01/2019 
 

• Ontlener 1: Jan van De Velde 
o Jan verdient bij Toyota 2.000 € per maand 
o Jan en An hebben 2 kindjes ten laste 
o Zij ontvangen 267 € kindergeld per maand 
o Zij betalen nu 800 € huur per maand 

• Ontlener 2: An Vanhoof 
o An heeft een netto-inkomsten van 1500 Euro per maand 

 

• Contract type = Sociaal Krediet 

• De gewestwaarborg van het Vlaams gewest is van toepassing 

• Recht op fiscaal attest 
 

• Het huis dat ze willen kopen ligt in de Stationsstraat 33 te 9300 Aalst. 

• De Aankooprijs bedraagt 210.000 € 

• De schatting gebeurt door Sabbe en kost 250 € 

• Hypothecaire inschrijving tbv 210.000 € 

• De notariskosten bedragen 4.865 € 
 

• Voor deze aankoop wensen ze 168.000 € te lenen vast op 20 jaar. 

• Het saldo leggen ze bij in eigenmiddelen. 
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Leningaanvraag 2: herfinanciering en werken 
 

• Datum van aanvraag: 15/10/2018 

• Voorziene datum akte:  17/01/2019 

• Contract type = Sociaal Krediet 

• De gewestwaarborg van het Vlaams gewest is van toepassing 

• Recht op fiscaal attest 
 

• Ontlener 1: Jan van De Velde 
o Jan verdient bij Toyota 2.000 € per maand 
o Jan en An hebben 2 kindjes ten laste 
o Zij ontvangen 267 € kindergeld per maand 

• Ontlener 2: An Vanhoof 
o An heeft een netto-inkomsten van 1.500 € per maand 

 

• Zij willen een herfinanciering van de volgende lening: 
o Basisattest KBC Bank met nummer KBC 001.235.17 
o Verleden op 23/08/2002 voor notaris Breckpot 
o Bedrag van de lening was 150.000 €, looptijd 20 jaar, 4% jaarlijkse rente 
o Wensen ook de wederbeleggingsvergoeding mee te financieren 

 

• Pand: 
o Stationsstraat 33 te 9300 Aalst 
o Met als bestemming de eigen woning 
o De venale verkoopwaarde is 200.000 € 
o Geschat door Sabbe – kostprijs schatting 250 € 
o Op het pand rust reeds een hoptheek van 150.000 € voor lening KBC 
o Er zal een inschrijving in 2e rang gebomen worden voor 90.000 € 
o Er zullen voor 50.000 € werken uitgevoerd worden 

 

• Klanten wensen 90.000 € te lenen, vast op 15 jaar. 

• De opname periode voor de 50.000 € voor de werken bedraagt 2 jaar. 

 

 
 


