Specifieke maatregelen om onze klanten financieel te ondersteunen
De recente algemene prijsstijgingen en meer in het bijzonder de energieprijzen die de pan uit
swingen hebben grote economische gevolgen voor ons land. Dit zowel voor de gezinnen als voor de
ondernemingen die hierdoor financieel onder druk komen te staan.
Om die redenen heeft de Federale overheid samen met de financiële sector een betalingsuitstel
uitgewerkt voor de woonkredieten van de klanten die het hardst getroffen worden.
Voor ondernemingen en particulieren die niet in aanmerking zouden komen, dient er samen met de
financiële instelling, maar individueel samen naar de beste oplossing te worden. Hiervoor zetten wij
ons in om samen met jou een oplossing op maat te zoeken.

Wie komt in aanmerking voor het betalingsuitstel zoals voorzien in samenspraak met de Federale
overheid?
•
•
•
•
•
•

Gezinnen en particulieren
Woonkredieten met maandelijkse kapitaalsaflossingen
Het krediet is dienstig voor de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s)
Het gezamenlijk totaal roerend vermogen bedraagt maximum 10.000 € op zicht-, spaar- en
beleggingsrekeningen. Uitzondering : pensioensparen.
Op datum van 01.03.2022 is er geen betalingsachterstand op het krediet waarvoor uitstel
werd gevraagd
De kredietnemer(s) heeft (hebben) een afbetalingsplan lopende bij hun energieleverancier of
ze hebben er een aangevraagd.

•

•

De aanvrager(s) dienen bovendien een degelijk ingevulde, gedateerde en door iedere
kredietnemer ondertekende verklaring op eer over te maken met betrekking tot het roerend
inkomen en dat de betalingsmoeilijkheden ontstaan zijn door de oplopende energiefactuur.
Voor een vastgelegde periode van 12 maanden te starten vanaf 01.10.2022 tot en met
31.03.2023. De bank kan gecontacteerd worden vanaf 19.09.2022. De bank heeft 10
kalenderdagen om de aanvraag van het betalingsuitstel te verwerken.

Welk uitstel kan er in het kader van de overeenkomst met de Federale overheid aangevraagd
worden?
•
•
•
•
•

Een betalingsuitstel voor het gedeelte kapitaal in de maandsom
Gedurende een vastgelegde periode van 12 maanden
Het intrestgedeelte van de maandsom blijft verschuldigd op de vervaldagen
Het krediet wordt met 12 maanden verlengd
Zonder aanrekening van de gebruikelijke administratieve bankkost

Met andere woorden : U blijft het intrestgedeelte van de maandsom betalen gedurende 1 jaar,
daarna terug de normale maandsom. U zult ook een jaar langer dienen te betalen.

Wat dient u ons over te maken?
•
•
•

Uw aanvraag tot betaaluitstel bij voorkeur per mail op energiecrisis@ckv.be
Het bewijs van uw lopend afbetalingsplan of aanvraag ervan bij uw energieleverancier
Uw door iedere kredietnemer getekende en gedateerde verklaring op eer in verband met het
totaal roerend vermogen (maximum 10.000 €) en dat de financiële problemen ontstaan zijn
door de oplopende energiefactuur. Een modeldocument wordt u per mail overgemaakt bij
ontvangst van uw aanvraag.

Wat indien u financiële problemen ondervindt, maar niet in aanmerking komt voor kapitaaluitstel
zoals voorzien door de overheid?
Voor particulieren en ondernemingen die uit de boot vallen kan in samenspraak onderzocht worden
wat de beste oplossing is om de huidige situatie het hoofd te bieden. Gelieve hiervoor uw aanvraag
te doen via mail op rst@ckv.be . Een korte uitleg van de situatie, uw vooruitzichten en een overzicht
van uw huidige inkomsten geven ons al een eerste beeld om samen met u een gepaste oplossing uit
te werken.

