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UW IDENTITEIT
Vul hier uw gegevens in (fysieke persoon die dit formulier invult om een slapend tegoed te zoeken):

E-mailadres
Telefoonnr.
Rijksregisternr.
En/ of vul de onderstaande velden in:

Naam
Nr.

Straat
Stad

Postcode
Land
Geboortedatum

OPZOEKING SLAPENDE TEGOEDEN ANDERE PERSOON (optioneel)
Vul dit alleen in wanneer u een slapend tegoed opzoekt voor iemand anders dan uzelf. U mag alleen op naam van iemand anders
zoeken indien u meent een wettig belang te hebben. Het invullen en ondertekenen van dit formulier geldt als uw verklaring op erewoord.1

Naam + Voornaam
Rijkregisternr.
Geboortedatum
Vul hier uw wettig belang in ten aanzien van bovenstaande persoon:
Wettig belang

langstlevende echtgenoot

reservataire erfgenaam (kinderen of ouders)

andere wettelijke erfgenaam (broers, zussen, ooms, tantes, maar alleen als de overledene geen kinderen of ouders in leven heeft)
mandataris (advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris ...)
andere:

Hulp nodig om dit formulier in te vullen?
info.cdcdck@minfin.fed.be
0257 741 10 (elke werkdag van 9 -12 u. en van 13 -16 u.)

testamentaire erfgenaam (legataris)

SLAPEND TEGOED
OPZOEKINGSAANVRAAG

GEGEVENS SLAPEND TEGOED (optioneel)
Vul hier mogelijke bekende gegevens over het slapend tegoed in (rekeningnummer, bank, polisnummer ...).

Informatie over
slapend tegoed

BETAALGEGEVENS
Vul hier het rekeningnummer in waar mogelijke slapende tegoeden gestort mogen worden.

IBAN
Rekeninghouder

HANDTEKENING EN KOPIE IDENTITEITSKAART
Uw handtekening en een hier bijgevoegde recto-versokopie van uw identiteitskaart zijn verplicht om een opzoeking mogelijk te
maken.

Gedaan te
op

Handtekening
(verplicht)

Gelieve het ingevulde formulier naar het volgende adres te sturen:
info.cdcdck@minfin.fed.be
1. Elk misbruik van opzoeking valt onder toepassing van artikel 550 bis van het Strafwetboek en kan leiden tot een
gevangenisstraf en een geldboete of met één van die straffen alleen.
Aanvragen voor opzoekingen geven enkel aanleiding tot het opstellen van een dossier en het bijhouden van de verstrekte
gegevens indien er daadwerkelijk een slapend tegoed gevonden wordt.
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Verzenden

Print

