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Verklaring op eer voor betalingsuitstel 

kredietnemers 

Naam kredietnemers :  

 

- De kredietnemers bevestigen dat op datum van ondertekening van deze verklaring zij, of 

een van hen, hun inkomen geïmpacteerd is door de coronacrisis, meer bepaald door hetzij 

tijdelijke of volledige werkloosheid, hetzij door inkomstenverlies als zelfstandige, door 

sluiting van hun zaak of door substantiële daling van de omzet. De kredietnemers verklaren 

dat ze hierdoor moeilijkheden ondervinden om de periodieke afbetalingen op hun krediet te 

kunnen doen. De kredietnemers verbinden zich ertoe om een bewijs van dit 

inkomstenverlies aan de Bank over te maken binnen de 30 dagen.  

- De kredietnemers bevestigen dat het krediet, waarvoor er opschorting van afbetaling wordt 

gevraagd, een krediet betreft ter financiering van de woning/appartement dat dient als 

enige hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemers, of één van hen.  

- De kredietnemers bevestigen dat zij zich ervan bewust zijn dat de gevraagde opschorting van 

de afbetaling impliceert dat deze bedragen ook niet zullen opgenomen worden in de fiscale 

attesten, en dat dit bijgevolg een impact kan hebben op de bedragen die in 2020 in 

aanmerking zullen komen voor berekening van een eventuele belastingvermindering / 

belastingvoordeel in het kader van woonkredieten.  

- De kredietnemers verklaren dat hun roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen alsook 

hun beleggingsportefeuille (exclusief pensioensparen) bij de eigen bank of een andere bank 

kleiner is dan 25.000 EUR op het moment van de aanvraag tot uitstel.   

- Er op 1 februari 2020 geen achterstal was in de terugbetaling van het betreffende 

hypothecaire krediet waarvoor uitstel wordt gevraagd. 

 

De kredietnemers verklaren zich akkoord om, op eerste verzoek van de Bank , de nodige 

bewijsstukken voor te leggen in verband met deze bovenvermelde verklaringen.  

 

 

De kredietnemers verklaren te erkennen dat indien een van bovenstaande verklaringen manifest 

onjuist blijkt te zijn, of een van voornoemde verbintenissen niet wordt nagekomen, de Bank het 

recht heeft om het voordeel van de opschorting van afbetaling te herroepen.  

 

 


