
Informatiefiche over het verstrekken  
van een jaarlijks opzegbare lening aan 
coöperatieve vennootschap wooncoop

Wat is wooncoop?
Wooncoop is een vastgoedfonds dat zich richt op de ontwikkeling 
en beheer van coöperatieve projecten in Vlaamse centrumsteden. 
Wooncoop wil door middel van een wooncoöperatie kwalitatief en 
duurzaam wonen betaalbaar maken voor iedereen.
wooncoop is als coöperatie erkend door de Nationale Raad voor 
Coöperatie en is lid van coopkracht, het netwerk voor coöperaties in 
Vlaanderen.

Lening
Via onder andere leningen is wooncoop in staat om coöperatieve 
woonprojecten te realiseren. De investering wordt integraal voor onze 
projecten aangewend. Wooncoop kiest hierbij voor de ‘jaarlijks opzeg-
bare lening’ met een minimale inleg van €5000,-

Type lening
Achtergesteld*

Minimale inleg
€5000,-

Interest
2% bruto per jaar

Looptijd
Minimaal 12 maanden, daarna stilzwijgend verlengd

Opzeg
Jaarlijks opzegbaar op vervaldag, mits het respecteren  
van een opzegtermijn van 6 maanden

Voor het verstrekken van een lening worden geen instapkosten of an-
dere administratieve kosten aangerekend.

Opzeggen
De lening is voor minimaal 12 maanden en wordt nadien stilzwijgend 
verlengd. De lening kan jaarlijks opgezegd worden, uiterlijk 6 maanden 
voor de vervaldag.

Roerende voorheffing
Bij een lening is roerende voorheffing verplicht op de interest. 
De roerende voorheffing is 30 % op de verkregen interest. Deze dient 
wooncoop te betalen aan de overheid en wordt vooraf ingehouden.

In een voorbeeld, op een lening van 10.000 euro is er 2% bruto interest 
(=200 euro). De roerende voorheffing is 30 % (60 euro) Deze betalen 
wij aan de overheid. De leninggever ontvangt 140 euro.

Er is geen vrijstelling van roerende voorheffing mogelijk bij een lening.

Interest?
Voor een lening geeft wooncoop een interest van 2% bruto/ jaar.
Deze is onderverdeeld als 1,4% netto + 0,6% roerende voorheffing.
De roerende voorheffing wordt door wooncoop ingehouden en  
rechtstreeks aan de overheid betaald.
Interesten op leningen worden betaald op de vervaldag.

Dit document is van toepassing op de 
investeringsronde van wooncoop cv 
voor de periode van 9 mei 2022 10u 
tot 30 juni 2022 16u.

wooncoop cv 
Pannestraat 31 
9000 Gent – 
BTW BE 0681.921.282

* Achterstelling dan wel een achtergestelde lening betekent dat de verstrekte lening achtergesteld is ten opzichte van andere schuldeisers, bijvoorbeeld een hypothecaire lening van de bank dewelke vastgoed als onderpand 
heeft. In geval van betalingsproblemen dient eerst de bankfinanciering volledig afgelost te worden waarna pas gestart kan worden met aflossing van de achtergestelde lening. Achtergestelde leningen hebben bij schuld- 
vereffening wel voorrang op aandeelhouders.

Voor vragen of opmerkingen:
Contacteer wooncoop via 
info@wooncoop.be of 
telefonisch via 09/296 44 54


