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Bij de bakker kan je geen brood betalen met een baksteen

Wat te doen met het geld dat je uit je baksteen kan halen? 

"Wacht niet op opportuniteiten, creëer ze".

EEN WONING KOPEN? WAT KOST DAT?

Een goed investeringsplan is de basis van de juiste financiële keuze

Dries De Cooman

HOE BEPAAL JE HET BEDRAG DAT JE GEBRUIKT OM DE

AANKOOP VAN EEN WONING TE REALISEREN?

4 tips om de ideale buffer te bepalen

WAAROM STEEK JE BEST NIET TE VEEL GELD IN JOUW

BAKSTEEN?
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HOE KAN JE GELD UIT JE BAKSTEEN HALEN?

Streven naar een opbouw van roerend en onroerend vermogen
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10 EEN DUBBELE FINANCIËLE HEFBOOM CREËREN 

Dries De Cooman

HOE KAN JE DE SLAPENDE MEERWAARDE VAN JE

WONING WAKKER MAKEN?

Wacht niet tot de verkoop van je woning om van de meerwaarde te profiteren
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Registratierechten (10%): 35.000 EUR
Ereloon: 2506,12 EUR
Adm. kosten: 1.100 EUR
Kost van overschrijving: 240 EUR
BTW: 757,29 EUR

Alles begint uiteraard met de berekening van de kosten gekoppeld aan de aankoop van
de woning. 

Deze kosten worden bepaald door de aankoopprijs van het onroerend goed. We geven
hieronder een overzicht van de kosten gekoppeld aan een woning van 350.000 euro.

Aankoopkosten:

TOTAAL aankoop incl. kosten = 390.000 EUR

Voorbeeld 1: ik kan de kosten gekoppeld aan de aankoop zelf betalen

Dit wil zeggen dat er een woonkrediet zal worden afgesloten van 350.000 euro. Er
moeten hier ook kredietopeningskosten in rekening worden genomen, deze bedragen in
dit geval maximaal 8.650 euro. Totaal aan eigen middelen zal hier dus net geen 50.000
euro zijn.

Voorbeeld 2: ik kan de kosten gekoppeld aan de aankoop niet zelf betalen

Ook in dit geval blijven zijn er mogelijkheden dat je alsnog de aankoop van een woning
kan realiseren. Er bestaan allerlei systemen waarbij de kosten gekoppeld aan de aankoop
ook gefinancierd kunnen worden. Elke situatie moet hier afzonderlijk worden bekeken.
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"Ook wanneer je niet alle aankoopkosten met eigen middelen kan
betalen is de aankoop van een woning mogelijk."



TIP 1: Gebruik nooit al je spaargeld om de aankoop te kunnen realiseren

Ga nooit je laatste euro gaan gebruiken om de aankoop van een woning te kunnen realiseren. Je weet
immers nooit welke onvoorziene kosten er de volgende dag op je pad kunnen komen: kapotte auto,
kapotte wasmachine,... Lenen voor een woning kan op 25 jaar, een persoonlijke lening met een maximum
looptijd van 10 jaar voor bijvoorbeeld het betalen van een onvoorziene kost wordt beter vermeden. De
intresten zijn veel hoger en door de beperkte looptijd is de maandlast ook veel zwaarder.

TIP 2: Heb ik nog andere grote kosten in het vooruitzicht

Probeer zeker verder vooruit te kijken dan de aankoop van de woning alleen. Is je auto bijvoorbeeld aan
zijn laatste levensjaren toe, moet je nog een inboedel aanschaffen, staat er een wereldreis op je agenda?
Mogelijks zijn er nog verschillende zaken waarvoor je jouw gespaarde middelen nodig hebt, eens ze vast
zitten in je baksteen dan zitten ze daar vast tot wanneer je de woning verkoopt, verhuurt of eventueel een
herfinancieringsoefening zal maken.

TIP 3: Bepaal welke financiële buffer voor een
gerust gevoel zorgt

Het behouden van een buffer is zoals hierboven
aangegeven erg belangrijk, maar hoe bepaal je nu
de gepaste buffer? Hieronder enkele stellingen die
hierbij kunnen helpen:

1) Breng je vaste kosten in kaart en zorg er voor dat
je deze 3 tot 6 maanden kan betalen

2) Zorg er voor dat je 3 à 4 keer je maandloon als
buffer kan behouden

3) Hoe snel kan ik mijn buffer opnieuw bij elkaar
sparen wanneer ik deze zou moeten gebruiken?

TIP 4: Hoeveel kan ik maandelijks sparen én is sparen nog mogelijk in combinatie met een
kredietaflossing? 

Breng in kaart hoeveel er op vandaag kan worden gespaard en ga inschatten hoeveel er nog kan worden bij
gespaard eens je een vaste maandaflossing zal betalen voor het krediet dat wordt afgesloten. Wanneer je op
vandaag bijvoorbeeld 500 euro kan sparen en een huurlast hebt van 800 euro, dan mag je er niet vanuit gaan
dat je nog steeds 500 euro zal sparen met een aflossing van 1200 euro. Daarom is het vaak beter om 5.000
euro minder zelf te investeren en dit bedrag te gaan integreren in het krediet. Dit zal immers een heel
beperkte impact hebben op de maandelijkse afbetalingen.

FABUtip: breng je vaste kosten in kaart via deze handige tool:
https://www.fabu.be/doe_het_zelf 

4 TIPS OM TE BEPALEN HOEVEEL VAN JE SPAARCENTEN JE KAN

GEBRUIKEN OM EEN EERSTE WONING AAN TE KOPEN?



Wanneer je geld in jouw baksteen hebt geïnvesteerd, dan zit dat geld er voor een hele tijd in vast.
Dat wil zeggen dat je het geïnvesteerde kapitaal niet op 1,2,3 terug op je rekening krijgt. 

Zoals eerder in dit E-book aangetoond is het behouden van een buffer heel belangrijk. Je gaat bij de
bakker immers jouw brood niet kunnen betalen met een baksteen. Voldoende liquide ter
beschikking hebben is cruciaal, zeker in de eerste maanden of jaren na de aankoop van een woning.

Voordeel 1: Je geeft jezelf de tijd om de kosten te ervaren die gekoppeld zijn aan de woning die
werd aangekocht, er zijn immers veel meer kosten dan alleen maar de kredietaflossing. Hierbij
denken we in de eerste plaats aan: brandverzekering, schuldsaldo verzekering, onroerende
voorheffing, gas, elektriciteit, water,... Na enkele jaren zal het mogelijk zijn om alle kosten die
terugkeren beter te gaan inschatten.

Voordeel 2:  Vandaag geld uit je baksteen houden maakt het mogelijk om naar de toekomst toe
alsnog een bedrag vervroegd terug te betalen wanneer de buffer in die mate aangegroeid is dat het
gespaarde kapitaal kan worden geïnvesteerd in de woning. De juiste financiële keuze maak je niet
alleen vandaag. Het is belangrijk om ook naar de toekomst toe keuzemogelijkheden te behouden
zodat jouw krediet mee kan wijzigen met een wijzigende situatie van je leven.

Voordeel 3: Jouw geld is vandaag meer waard dan over 10 jaar. Vandaag meer geld uit je baksteen
houden wil ook zeggen dat je wint aan koopkracht. Om het opnieuw even te vergelijken met een
bezoek bij de bakker: 10 jaar geleden kocht je met 100 euro 55 broden, op vandaag krijg je voor
deze 100 euro nog 43 broden.

WAAROM STEEK JE BETER NIET TE VEEL CENTEN IN JOUW

BAKSTEEN?
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Door op regelmatige tijdstippen je financiële foto te gaan hernemen. Er
kunnen door de jaren heen heel wat zaken veranderen die een impact
kunnen hebben op jouw kredietaflossing.

Door je lopende kredieten in kaart te brengen en deze te gaan
centraliseren. Op die manier zakt je maandaflossing gekoppeld aan je
woonkrediet waardoor je wint aan koopkracht.

Door een stuk liquiditeiten te voorzien in je herfinancieringsaanvraag. Naast
de mogelijkheid om geld te lenen voor verbouwingen, kan er ook worden
gekozen om een stuk liquide middelen te voorzien.

Door de looptijd van jouw krediet niet te kort te nemen. Een langere
looptijd zorgt voor een lagere maandlast = stijging van je koopkracht.

Door een kredietformule te overwegen waarin een voorschot met einde
termijn (Bullet) wordt voorzien. Deze kredietvorm wordt uitvoerig
besproken in het tweede E-book.

Door een deel van het bedrag dat je minder betaalt aan kredietaflossing te
gaan herinvesteren in een spaarplan.

Opgelet, geld lenen kost ook geld. 

HOE KAN JE GELD UIT JE BAKSTEEN HALEN?
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In dit voorbeeld gaan we een centralisatie oefening maken waarin 10.000 euro liquiditeiten
worden voorzien met als looptijd 25 jaar. Het gezin heeft een woning met een waarde van
320.000 euro.

Investeringsplan                                              Financieringsplan 
Openstaand saldo:    240 000 EUR                        Eigen middelen             0  EUR 
Openstaand saldo:      12 000 EUR                        Krediet                 272 050 EUR 
Wederbelegging:            1 500 EUR
Handlichtingskost:          1 100 EUR
Kredietopening:              6 700 EUR
Dossierkosten:                   500 EUR
Schattingskosten:              250 EUR
Liquiditeiten:                 10 000 EUR 

Totaal                        272 050  EUR                       Totaal                272 050 EUR 

EEN VOORBEELD IN DE PRAKTIJK 7
LOPENDE KREDIETEN

Woonkrediet - 240.000 euro - 22 jaar

Lening auto - 12.000 euro - 5 jaar

AFBETALING

1150 euro

200 euro

TOTAAL=1350 euro

OVERZICHT INKOMEN

Kredietnemer 1

Kredietnemer 2

LOON

1700 euro

1900 euro 

TOTAAL=3600 euro

Restinkomen = 2.250 euro 

Koopkrachtmeter

LOPENDE KREDIETEN

Woonkrediet - 272 050 EUR - 25 jaar

AFBETALING

1095 euro

TOTAAL=1095 euro

OVERZICHT INKOMEN

Kredietnemer 1

Kredietnemer 2

LOON

1700 euro

1900 euro 

TOTAAL=3600 euro

Restinkomen = 2.505 euro
Aangroei buffer = 10.000 euro

Koopkrachtmeter



                     Waarde eigendom                                     Openstaand woonkrediet
      
                            400 000 EUR                                                    182 000 EUR  

De overwaarde van woning in dit voorbeeld = 400.000 - 182.000 = 218.000 EUR

SLAPENDE BAKSTEEN WAKKER MAKEN 8

Stel dat er wordt overgegaan tot de aankoop van een bijkomende woning, dan kunnen we 
 van deze 218.000 euro gaan gebruik maken om de aankoop met bijhorende kosten die
komen kijken bij de aankoop mee te gaan financieren. Hierdoor wordt de eigen inbreng
beperkt tot het hoogst noodzakelijke.

Stel: we investeren in een bijkomende woning met aankoopprijs 350.000 euro

            Investeringsplan                                                                    Financieringsplan 

Aankoopprijs:             350 000 EUR
Aankoopkosten:           46 600 EUR                                     Eigen middelen:            0 EUR 
Openstaand saldo:    182 000 EUR                                      Krediet:              593 350 EUR 
Wederbelegging:            1 500 EUR
Kredietopening:            12 500 EUR
Dossierkosten:                   500 EUR
Schattingskosten:              250 EUR

Totaal                          593 350 EUR                                      Totaal                 593 350 EUR 
 

In het vorige E-book gaf financieel architect Christophe De Smaele heel wat inzichten rond
einde termijn of bullet kredieten. Wanneer we het bovenstaand financieringsplan in een
bullet formule zouden gieten dan hebben we zowel winst aan koopkracht door een lagere
aflossing als de mogelijkheid tot opbouw van roerend vermogen omdat er geen eigen
middelen moeten worden aangesproken.

 



De juiste financiële keuze is voor iedereen anders. Iedereen moet voor zichzelf een juiste financiële
foto maken, juiste doelen zetten en daar naar toe werken. Er zijn natuurlijk wel 3 basisprincipes
waarop jouw financiële keuze onderbouwd moet worden. Concreet, kan jij op basis van jouw kennis,
ervaring, persoonlijk dossier JA ZEGGEN op alle volgende vragen? 

Is mijn koopkracht vandaag optimaal? JA - NEEN 
Kan ik mijn lange termijn doelen realiseren aan dit tempo? JA - NEEN 
Ben ik zeker dat een financieel architect me geen beter inzicht kan geven? JA - NEEN

 
Van zodra je 1 NEE hebt genoteerd. Maak dan een afspraak en ontdek jouw juiste financiële keuzes. 
 

Wat doe je met de beschikbare eigen middelen die je niet hebt moeten aanwenden
om in vastgoed te investeren?

Wat doe je met het hogere restinkomen dat je per maand kan overhouden?  

Juist, verder investeren, sparen, beleggen,...

Wist je dat je met een 1-malige koopsom van 5.000 euro en een maandelijks te sparen
bedrag van 100 euro op 15 jaar een roerend vermogen van meer dan 30.000 euro kan
opbouwen?

Dit zorgt voor een dubbel hefboom effect aangezien de waarde van jouw woning in de
tussentijd aan het stijgen is en het openstaand kredietsaldo daalt door de jaren heen.

Heb je hier nog vragen over? Is er iets onduidelijk? Steeds tot je dienst. 

Dries De Cooman
communicatie@fabu.be

http://www.fabu.be/afspraak
http://www.fabu.be/afspraak


10HOE FINANCIEEL SLIMMER WORDEN? 

Stel je eigen verhaal, je eigen persoonlijke financiële keuzes in vraag. 
Probeer het anders aan te pakken, vanuit een derde perspectief te bekijken,...
Spreek er over met een financieel expert. Ontvang meer inzichten.  

Informeer je juist. Ga ten rade bij juiste financiële contactpersonen. 
Bij voorkeur onafhankelijke experts, die jouw verhaal volgen en niet het 
verhaal van een bank verdedigen. 

Volg deze reeks E-books voor meer financiële inzichten en kennis. Schrijf je in 
voor Webinars . Maar besef dat je van lezen alleen niet 
financieel vrijer gaat worden.  

Ga ook concreet aan de slag. Durf de zaken aan te pakken. Denk niet in termen 
wat het jou gaat kosten, denk vooral in termen wat het jou gaat opbrengen. 

Je juist omringen, je financiële foto in kaart brengen, inzichten ontvangen, uitvoeren,...
Herhaal dit proces regelmatig. Want de kracht van de boodschap zit hem in de herhaling.
Want de kracht van de boodschap zit hem in de herhaling. Of hoe herhalen, een
boodschap kracht bij zet. 



www.fabu.be
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