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Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
 
Aanvraag hypothecair getuigschrift – niet-professionele klanten – uniform 
formulier 
 
 
Naar aanleiding van de overstromingen van afgelopen week in verscheidene regio’s wordt 
een sterke toename in de vraag naar hypothecaire getuigschriften bij de kantoren 
Rechtszekerheid verwacht.  
Om de behandeling van deze aanvragen zo vlot mogelijk te laten verlopen willen de FOD 
Financiën u vragen het uniforme aanvraagformulier als bijlage te gebruiken. 
 
Eveneens als bijlage kan u een verklarende toelichting vinden die u zal helpen om het 
formulier correct in te vullen.  
 
Gezien de uitzonderlijke omstandigheden werd door de Minister van Financiën een 
principeakkoord bekomen om deze informatie kosteloos af te leveren. De Administratie heeft 
daarop beslist dit reeds bij wijze van administratieve tolerantie toe te passen.  
 
Om hiervan gebruik te kunnen maken dient de aanvrager in het vak ‘Betalingsverzoek per 
mail te verzenden aan’ de volgende vermelding op te nemen: dit verzoek tot inlichtingen 
kadert in de natuurramp die zich heeft voorgedaan na de datum van 1 juli 2021. 
 
Het bevoegde kantoor kan u vinden via de kantorengids (rubriek ‘Registratie’ > ‘Hypotheek’ 
> ‘Afleveren van inlichtingen en getuigschriften onroerende goederen).  
 
Voor een vlotter verloop van de contacten tussen de verzekeraars en de kredietgevers tijdens 
de vakantieperiode vindt u als bijlage ook een lijst van contactpersonen bij de voornaamste 
kredietgevers. Wij vragen u om deze lijst niet aan derden te bezorgen maar deze uitsluitend 
te gebruiken om contact met de kredietgever op te nemen en zijn akkoord te verkrijgen voor 
de storting van de vergoedingen aan de verzekeringnemer.  
 
Wij staan uiteraard tot uw beschikking voor nadere inlichtingen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
X. de Beauffort     B. Didier 
Directeur     Directeur 
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https://eservices.minfin.fgov.be/annucomp/changeLanguage.do?language=nl_BE

