AANVRAAG AFBETALINGSPLAN

De gegevens die u ons verstrekt zijn noodzakelijk om uw betalingsplan te verwerken.
Ze zullen alleen door de Algemene Administratie van de Inning en Invordering gebruikt worden voor haar werkzaamheden.

Persoonlijke informatie
Naam:
Nationaal nummer:
Voor gehuwden het huwelijksvermogensstelsel (wettelijk stelsel, scheiding van goederen …):
E-mail :

Telefoon:

Schuld(en) waarvoor u de aanvraag indient
Schuldnummer

Aard van de schuld

Saldo

Uw voorstel van afbetalingsplan
U wilt iedere maand

euro betalen1.

Datum van de eerste betaling:
We bekijken of we uw voorstel kunnen aanvaarden en sturen u een schriftelijke bevestiging of we laten u weten
waarom we het afbetalingsplan weigeren2.

Uw voorstel van afbetalingsplan indienen
Stuur dit formulier ingevuld op naar het infocenter in uw provincie. U vindt het adres via volgend keuzemenu:
FOD Financiën – AAII Infocenter Brussel - Gaston Crommenlaan 6 – bus 120 - 9050 Ledeberg

1
2

Hebt u een ander voorstel dan een maandelijks gelijk bedrag (bijvoorbeeld een hogere betaling in bepaalde maanden)? Voeg uw voorstel toe in bijlage.
Voorstellen van meer dan 12 maanden aanvaarden we sowieso niet, maar misschien zullen we u dan wel een andere oplossing voorstellen: lees op onze website wat uw opties zijn als u ook op lange
termijn uw schulden niet kunt betalen (via ‘Particulieren’ > ‘Belastingaangifte’ > ‘Betalen of terugkrijgen’ > ‘Betalingsproblemen’ > ‘Wat zijn mijn opties als ik mijn schulden ook op lange termijn niet kan
betalen’).
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VRAGENLIJST
U hoeft de vragenlijst op de volgende pagina’s enkel in te vullen in een van de volgende gevallen:
• U kunt de schuld(en) niet betalen in maximaal 4 maandelijkse afbetalingen na de uiterste betaaldatum.
• Wij hebben u al een herinneringsbrief gestuurd of een invorderingsmaatregel genomen (u hebt al bezoek
gekregen van een gerechtsdeurwaarder, er is beslag gelegd op loon, op uw bankrekening …).
• U bevindt zich in een insolventieprocedure (collectieve schuldenregeling, gerechtelijke reorganisatie, faillissement).
• U hebt nog andere schulden bij de FOD Financiën.

Herkent u zich niet in een van de bovenstaande gevallen?
Stuur uw aanvraag dan zo op.
Herkent u zich wel in een van de bovenstaande gevallen?
Vul dan eerst de vragenlijst op de volgende pagina’s volledig in en stuur nadien uw aanvraag op.
Ik verklaar dit document correct en volledig in te vullen. Ik stuur het best op voor de vervaldag van de
schuld(en).
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A. INKOMSTEN (MAANDELIJKSE BEDRAGEN)
Mijn inkomsten

Inkomsten van mijn partner

0,00 €

0,00 €

Netto maandloon (*)
Pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, vergoedingen, andere
toelagen (**)
Winsten en baten (voor zelfstandigen
en vrije beroepen)
Onderhoudsgelden
Onroerende inkomsten (huur) (***)
Andere inkomsten
TOTAAL :

(*) Naam en volledig adres van de huidige werkgever:
Voor mijn inkomsten:
Voor de inkomsten van mijn partner:
(**) Naam en volledig adres van de instelling die u deze inkomsten uitbetaalt:
Voor mijn inkomsten:
Voor de inkomsten van mijn partner:
(***) Naam en volledig adres van de huurders:
Voor mijn inkomsten:
Voor de inkomsten van mijn partner:
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B. UITGAVEN (MAANDELIJKSE BEDRAGEN)
Mijn uitgaven

Uitgaven van mijn partner

0,00 €

0,00 €

Huur
Hypothecaire lening (*)
Andere leningen (**)
Nutsvoorzieningen (verwarming,
elektriciteit, water, tv, telefoon, gsm,
internet …)
Opvoeding en onderwijs
Andere uitgaven en schulden (***)
TOTAAL :

(*) Naam en adres van de financiële instelling:
Voor mijn uitgaven:
Voor de uitgaven van mijn partner:
(**) Naam en adres van de financiële instelling:
Voor mijn uitgaven:
Voor de uitgaven van mijn partner:
Verduidelijk om wat voor leningen het gaat:
(***) Verduidelijk om welke uitgaven of schulden het gaat:
Voor mijn uitgaven:
Voor de uitgaven van mijn partner:
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C. VERMOGEN
Bezit u onroerende goederen in het buitenland?
Ja
Nee
Zo ja, wat is:
• het adres:

• de geschatte waarde:
• de gemiddelde huur die u ontvangt (enkel in te vullen als u het verhuurt):
Bezit u aandelen, obligaties en/of waardepapieren?
Ja
Nee
Zo ja, de welke?
•

D. UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN
Kunt u niet meteen betalen door uitzonderlijke omstandigheden (zoals zware of onverwachte medische kosten, brand,
enzovoort)?

OPGELET!
• Nalatigheidsinteresten blijven sowieso lopen, ook als we uw vraag om een afbetalingsplan aanvaarden. Hoe
sneller u dus begint te betalen, hoe voordeliger het voor u is.
• Deze aanvraag indienen schorst ook eventuele invorderingsmaatregelen niet.
• Als u tijdens de loop van het afbetalingsplan recht hebt op een terugbetaling van de FOD Financiën, dan kunnen
we die zonder formaliteiten gebruiken om uw schuld(en) te betalen. De terugbetaling telt niet als een van de
maandelijkse betalingen die u moet doen, maar zorgt er wel voor dat u de schuld vlugger betaald zult hebben.
• Kennisgevingen van uw schulden aan notarissen blijven mogelijk (bijvoorbeeld: bij de verkoop van uw woning
tijdens de loop van het afbetalingsplan, houdt de notaris het saldo van uw schuld(en) in en stort het aan ons door).
• Als zelfstandige moet u ook uw laatste aangiften btw en bedrijfsvoorheffing betaald hebben. Is dat niet zo?
Breng dat dan eerst in orde voor u uw vraag voor een afbetalingsplan indient.
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