
Aanvullende verklaring dienstverband
in verband met het coronavirus

In te vullen door de werkgever

Uw werknemer heeft een hypotheekaanvraag gedaan bij ING. Vanwege de huidige situatie met het coronavirus en de economische gevolgen 
die dit mogelijk met zich meebrengt vraagt ING om enkele aanvullende gegevens omtrent het huidige en toekomstige dienstverband.

1. Gegevens werkgever

1a Naam werkgever

Vestigingsadres werkgever
1b Straat

1c Postcode

1e KvK-nummer werkgever

2. Gegevens werknemer 

2a Voorletters werknemer

2b Achternaam werknemer

Adres werknemer 
2d Straat

2e Huisnummer (met toevoeging)

2f Postcode

2h Geboortedatum 

3. Verklaring dienstverband

Hierbij verklaart werkgever dat:

3a Werknemer vanaf  bij haar in dienst is in de functie van 

3b Werknemer:

  een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft of is aangesteld in tijdelijke dienst tot 

   inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie heeft, namelijk 
   (bijv. uitzend-, inval-, oproepkracht of nul-urencontract)

3c Er voornemens zijn het dienstverband binnenkort te beëindigen:

  Nee

  Ja, toelichting 

3d  Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden de arbeidsovereenkomst bij beëindiging daarvan opgevolgd 
wordt door een nieuwe arbeidsovereenkomst:

  Nee of onzeker

  Ja, voor bepaalde tijd

  Ja, voor onbepaalde tijd

Ga verder op de volgende pagina.

  

  1d Plaats 

  2c  Man   Vrouw

  2g Plaats 

2  0

2  0



4. Ondertekening werkgever

Ondergetekende verklaart namens werkgever dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

4a Naam ondertekenaar

4b Functie ondertekenaar

4c Datum

4e  Handtekening

Voor eventuele verificatie kan contact worden opgenomen met: 

4f Naam

4g Telefoon

In te vullen door de werknemer

Voorgaande verklaring is ingevuld door de werkgever. Wij vragen je nu om de onderstaande vragen te beantwoorden als jouw werkgever 
heeft vermeld (verklaring dienstverband 3c en 3d) dat er voornemens zijn het dienstverband binnenkort te beëindigen of dat er geen (of 
onzeker) nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd zal worden opgesteld.

Als jouw werkgever heeft vermeld (verklaring dienstverband punt 3c en 3d) dat het dienstverband binnenkort niet beëindigd wordt of dat er 
een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt opgesteld, hoeven onderstaande vragen niet te beantwoord te worden en hoeft het formulier niet 
door jou ondertekend te worden.

1.  a)  Als jouw arbeidsovereenkomst binnen zes maanden wordt beëindigd beschik je dan over voldoende liquide eigen middelen (bijvoorbeeld 
spaargeld) om de komende 6 maanden jouw totale lasten te voldoen (alle vaste en variabele lasten, levensonderhoud etc.)? Voeg dan 
een bewijs hiervan toe aan deze verklaring (bijvoorbeeld een bankafschrift).

  b)  En kun je aantonen of aannemelijk maken dat je uiterlijk binnen 6 maanden weer over voldoende bestendig inkomen beschikt om alle 
lasten (vaste en variabele, levensonderhoud etc.) te kunnen voldoen? Wij verzoeken je bewijsstukken hiervan mee sturen als deze 
beschikbaar zijn. 

2. Als jouw arbeidsovereenkomst over zes maanden of later wordt beëindigd, kun je aantonen of aannemelijk maken dat je aansluitend op 
de beëindiging weer over voldoende bestendig inkomen zal beschikken om alle lasten (vaste en variabele, levensonderhoud etc.) te 
kunnen voldoen? Wij verzoeken je bewijsstukken hiervan mee sturen als deze beschikbaar zijn.

Toelichting 1.b of 2:

5. Ondertekening werknemer

Ondergetekende (aanvrager) verklaart dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld. 

5a Naam ondertekenaar

5b Datum

5d  Handtekening

ING Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, Amsterdam.

  4d  Plaats 

  5c  Plaats 

2  0

2  0
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