Federale Overheidsdienst justitie
Service public fédéral justice

UITLEG VAN HET SCHULDVORDERINGSFORMULIER

Het formulier « Schuldvordering » stuurt u terug naar de dienst die
u geïnformeerd heeft.

I.

IDENTIFICATIEGEGEVENS

Naam, voornaam (VERPLICHT)
Indien u een natuurlijk persoon bent, gelieve uw naam en voornaam te
vermelden.
Indien u een rechtspersoon bent, gelieve de naam van uw bedrijf te vermelden.
Straat, nummer (VERPLICHT)
Indien u een natuurlijk persoon bent, gelieve uw straat, nummer en bus (indien
nodig) te vermelden.
Indien u een rechtspersoon bent, gelieve de straat, nummer en bus (indien
nodig) van uw bedrijf te vermelden.
Postcode, plaats (VERPLICHT)
Indien u een natuurlijk persoon bent, gelieve uw postcode, plaats en land
(indien verschillend van België) te vermelden.
Indien u een rechtspersoon bent, gelieve de postcode en plaats van uw bedrijf
te vermelden.
Rijksregisternummer (VERPLICHT VOOR NATUURLIJK PERSOON)
Indien u een natuurlijk persoon met Belgisch rijksregisternummer bent, gelieve
uw rijksregisternummer te vermelden. Dit nummer zal u aan de achterkant van
uw identiteitskaart vinden en ziet er als volgt uit : yymmdd-xxx.xx
Indien u een natuurlijk persoon zonder Belgisch rijksregisternummer bent,
gelieve niets in te vullen.
Indien u een rechtspersoon bent, gelieve niets in te vullen.
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KBO/BTW-nummer (VERPLICHT VOOR RECHTSPERSOON)
Indien u BTW-plichtig bent, gelieve uw KBO/BTW-nummer te vermelden. Dit
nummer ziet er als volgt uit: BE0xxx.xxx.xxx (de laatste 9 cijfers moeten
worden ingevuld, BE0 zal automatisch aangevuld worden).
Indien u niet BTW-plichtig bent, gelieve niets in te vullen.
Stamnummer
Indien u een ambtenaar van de FOD Justitie bent, gelieve uw stamnummer te
vermelden. Dit nummer zal u op uw loonfiche vinden en ziet er als volgt uit:
0019xxxxxxxxx (de laatste 9 cijfers moeten worden ingevuld, 0019 zal
automatisch aangevuld worden).
Indien u geen ambtenaar van de FOD Justitie bent, gelieve niets in te vullen.
DG-dienst-commissie-jurisdictie (VERPLICHT)
Indien u een ambtenaar van de FOD Justitie bent, gelieve het directoraatgeneraal, de dienst, de commissie of de jurisdictie waarvoor u werkt te
vermelden.
Indien u geen ambtenaar van de FOD Justitie bent, gelieve het directoraatgeneraal, de dienst, de commissie of de jurisdictie waarvoor u een prestatie
heeft uitgevoerd, te vermelden.
Functie (VERPLICHT)
Indien u een ambtenaar van de FOD Justitie bent, gelieve de functie die u
bekleedt te vermelden.
Indien u geen ambtenaar van de FOD Justitie bent, gelieve de functie
waarvoor u de betaling opeist te vermelden.
II.

BEDRAG EN ONDERWERP

Bedrag exclusief BTW (VERPLICHT)
Indien u BTW-plichtig bent, gelieve het bedrag exclusief BTW in euro te
vermelden.
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Indien u niet BTW-plichtig bent, gelieve het bedrag inclusief BTW in euro te
vermelden.
Bedrag BTW (VERPLICHT)
Indien u BTW-plichtig bent, gelieve het BTW bedrag in euro te vermelden.
Indien u niet BTW-plichtig bent, gelieve niets in te vullen.
Bedrag inclusief BTW (VERPLICHT)
Indien u BTW-plichtig bent, gelieve het bedrag inclusief BTW in euro te
vermelden.
Indien u niet BTW-plichtig bent, gelieve het bedrag inclusief BTW in euro te
vermelden.
Onderwerp (VERPLICHT)
Gelieve het onderwerp van uw schuldvorderingsformulier te vermelden.
Aantal bewijsstukken (VERPLICHT)
Indien u bewijsstukken heeft, gelieve het aantal ervan die gevoegd zijn aan de
schuldvordering, te vermelden.
Voor zitpenningen en reiskosten bent u verplicht het document B in te vullen en
aan de schuldvordering toe te voegen.
III.

BANKGEGEVENS

Om te betalen op de IBAN-rekening (VERPLICHT)
Indien u een Belgische bankrekening heeft, gelieve het IBAN-nummer van uw
bankrekening te vermelden. Dit nummer ziet er als volgt uit:
BExx xxxx xxxx xxxx
Indien u een Europese bankrekening heeft, gelieve het IBAN-nummer van uw
bankrekening te vermelden. Dit nummer begint met de ISO-code van het
desbetreffende land.
Met de referte (VERPLICHT)
Gelieve de referte van de factuur, die nodig is voor de betaling, te vermelden.
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BOEKINGSGEGEVENS

Nummer van de bestelbon (VERPLICHT)
Gelieve het nummer van de bestelbon te vermelden. Dat nummer werd u
overgemaakt bij de goedkeuring van uw aanvraag. Het ziet er als volgt uit :

45xxxxxxxx.
Lijn van de bestelbon
Gelieve het nummer van de lijn van de bestelbon te vermelden. Dit nummer
werd u overgemaakt tesamen met het nummer van de bestelbon.
Referte van de leveringsbon
Aan te vullen door de beheerdersdienst van de FOD.
De datum wordt automatisch ingevoerd.
Handtekening: u tekent in het voorziene kader.
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