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Digitale 
handtekening 

tijdelijk toegestaan 
voor aanvraag, 

maar originele altijd 
verplichte voor 

aanbod.

Mogelijkheid om de 
handtekening van 

het 
kredietaanvraagfor

mulier op te 
schorten tot 15/04. 
Verplichting om te 
bewijzen dat wij op 
aanvraag van de 

klant correct 
hebben gewerkt. 
Handtekening is 

nog steeds nodig. 
De ESIS moet voor 
het aanbod en de 

uitleg aan de 
klanten worden 

voorgelegd.

Aanvraag 
ondertekend door 

scan OK (geen 
beslissing zonder 
ondertekende 

aanvraag!). 
Aanbod moet 

origineel worden 
ondertekend.

Handtekening van 
de documenten 
face to face. De 

ondertekende 
aanvraag mag per 
scan komen, maar 
het origineel moet 

wel worden 
geleverd voordat 

de akte wordt 
vastgesteld. Het 
aanbod en de 

bijlagen moeten in 
het origineel 

gestuurd worden. 
Geen nieuwe 

aanbod voor het 
moment. Enkel 

Principe Akkoord.

Geen digitale 
handtekeningen. 
Kredietaanvraag 

door scan OK. 
Aanbod 

ondertekend in het 
origineel voordat 

de akte wordt 
getekend

Aanvraag: digitale 
handtekeningen 

mogelijk. 
Kredietaanbod: 

geen digitale 
handtekening 

mogelijk. Scannen 
van documenten 
voor aanvraag en 

offerte.

Kunnen alles 
digitaal doen

Digitaal niet 
mogelijk. Scannen 

van de stukken 
voor zowel de 
vraag als het 
aanbod. CKV 

vraagt om 
geïnformeerd te 
worden in geval 

van ondertekening 
van documenten 

per 
videoconferentie of 
mail om zo nuttige 

maatregelen te 
kunnen nemen en 

het risico op fraude 
te verminderen.

Digitale 
handtekening niet 

mogelijk. Het 
verzenden van 
ondertekende 

documenten per 
scan is mogelijk

Verlenging mogelijk 
(dezelfde 

modaliteiten) per 
geval voor 2 

maanden zonder 
kosten en zonder 

nieuwe 
hadtekeningen.

Behoudt de 
termijnen en 

condities die in de 
offertebrieven zijn 
vastgelegd, indien 

deze vóór 
31/05/2020 zijn 

geakteerd.

Flexibiliteit voorzien 
om de geldigheid 

van het aanbod te 
verlengen. Voor 

lange vertragingen 
zal proberen geen 
nieuwe aanbod te 

printen om een 
nieuw contact te 

vermeiden.

De maatregelen 
moeten vastgesteld 

worden.
geval-per-geval

Flexibiliteit zal het 
sleutelwoord zijn, 
zolang het een 
acceptabele 

termijn niet 
overschrijdt

Geval van 
overmacht: 
aanvaard

maximaal 3 
maanden 
uitgesteld

Woningkrediet: Als 
werkloosheid of 
inkomstverlies, 

kapitallschorsing 
van 6 maanden 
mogelijk. Wordt 

gedaan via 
ExtraNet 

(verandering 
bestaande 

kredieten) en 
"Corona" wordt 
vermeld. Geen 
dossierkosten.

Enkel voor mensen 
die beïnvloed zijn 

door het 
coronavirus. 

Individuele analyse 
via covid19-CH-
HK@elantis.be + 
bewijsstukken.

Maximum 6 
maanden via elk 

nuttig bewijs van de 
situatie

Mogelijkheid tot 
opschorting per 

geval

Beroepskredieten 
en Kasfaciliteiten: 
geval per geval 
bekijken op basis 

van een uitleg over 
de gevolgen voor 

de klant. Via 
ExtraNet Pro 
(opschorting 

kapitaal) of Credo 
(verhoging van de 

kredietlijn). 
0800/15.314 

kredieten.contactc
enter@axa.be

Praktische 
regelingen moeten 

nog volgen 
(recente 

maatregel)

Verlenging van de 
duur of aanpassing 
van de maandlast 
die per geval moet 

bekijken worden. 
Geen dossier 

kosten.

Alleen voor dossiers 
die na 01.04.2017 
zijn geakteerd. 
Motivatiebrief + 

bewijsstukken per e-
mail naar 

rst@ckv.be 
Verlenging van de 

krediettermijn.  
Dossier kosten: nog 

niet vastgesteld

4 Hoe kan men de expettise 
doen?

Gudrun zal hun 
schatting op de 

voorgevel baseren.

geen specifiek 
kader geval-per-geval

Akkoord onder 
voorbehoud van 

schatting

Bezoeken altijd 
mogelijk met een 
speciale process

geen specifiek 
kader

5 Reservatiecommissie na de 
vertraging van de werken?

We wachten een 
antwoord…

zie lijst van actieve 
experten

6

7

8

9

10

11

www.vlaio.be

Vragen Antwoord / Process

Maatregelen rond Coronavirus

3 Stopzetting van de 
maandlasten?

2 Als mijn akte postbezit is? 
Geldigheid van het aanbod?

Het is de notaris die het notie van urgentie definieert om een akte te passeren of niet. En daarom is het aan hem om aan de bank te melden dat er een akte zal opgesteld worden.

Handtekening dokumenten1

Als je documenten hebt die per videoconferentie zijn ondertekend, probeer dan gebruik te maken van tools waarmee je je gesprek kunt opnemen (bijvoorbeeld Teams). Op die manier worden eventuele latere discussies over de geldigheid van de ondertekende documenten bespaard,

Direct mail van de 
klant naar 

BackOfficeML@rec
ordcredits.be met 
contractnummer 

"922-xxx", naam van 
de debiteur, 
duidelijke en 

gedetailleerde 
motivatie van de 

impact van covid-
19 (zelfstandigen, 

horeca, 
werkloosheid, 

verlies van 
huurinkomsten) en 

bewijsstukken.  
Stater komt direct 

terug naar de klant.

Terugbetaling van 
het kapitaal is al in 

de algemene 
voorwaarden 

vastgelegd (2*6 
maanden). Extra 6 
maanden voorzien 

in verband met 
Covid19. Geen 

dossierkosten. Per 
mail naar de zetel 

of 
https://portail.deme
tris.be:10001/nl/intro
/makelaars/demetri
s-interactief/vraag-
tot-inlichtingen met 

een explicatie

wachten nog 
informatie van 

directie

Kapitaalschorsing 3 
maanden voor 

Hypostart klanten. 
Voor Patronale Life 
bestanden in IK op 
een case-by-case 
basis. Verplichting 

eenvoudige 
verklaring van de 
klant per e-mail. 

Verlenging van de 
duur en geen 
dossierkosten

Krefima blijkt te 
wijzen op een uitstel 

van interest en 
kapitaal! Klanten 

moeten 
www.bpostbanque.
be bezoeken vanaf 

30/03/2020,

http://www.vlaio.be/#
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