
BIJLAGE I 
 
VZW SVF…/RSVZ 
Adres 
 
Uw contactpersoon:                                                               [   Vervreemding /  Hypothecaire aanwending         ]                                 
Tel.:                                                                                                                 Geadresseerde 
Fax:                                                                                        [                           (4)                                                ] 
E-mail: 
 
Aan te halen in uw antwoord a.u.b.                                                    
Procedure (1): 
Kenmerk SVF/ RSVZ (2): 
 
Uw kenmerk (3): 
Uw bericht van: 
                                                                                                                      
 
Betreft:  Toepassing van artikel 23 ter van het KB nr. 38 van 27 juli 1967  
               Naam, voorna(a)m(en) of benaming en adres van de aangeslotene, INSZ en/of KBO (5) 
  
Geachte Mevrouw, geachte Heer, 
 
Ingevolge uw in rand vermeld bericht delen wij u hierbij mede dat na inzage van de stand van de  rekening van de 
aangeslotene afgesloten op …/…/…(6), de schuldvordering van ons Sociaal verzekeringsfonds/van het RSVZ  
………………€ (7) bedraagt, een bedrag dat als volgt samengesteld is : 
 
 
Schuldvordering ten persoonlijke titel ten aanzien van de aangeslotene (8): 

     - bijdragen        :………………………………€ (9) 
     - verhogingen     :.………… .........................  € (10) 
     - interesten           :……….. ........................... € (11) 
     - kosten              : .......................................... € (12) 
                               _______________________ 

                    subtotaal           :…………………………….€ (13) 
 

               - Het bedrag van de dagelijkse intresten  aangerekend aan het wettelijk percentage           
is:……………………..€ (14) 

                  - Het bedrag van de bevoorrechte schuldvorderingen is:………………………...€ (15) 
                  - De wettelijke hypotheek werd genomen ten belope van:……………………..€ (16) 

     - De storting van het bedrag van……………€ moet verricht worden op onze financiële rekening       
       nr. ……..met de vermelding ……………………(17) 

 
Schuldvordering als hoofdelijk aansprakelijke ten aanzien van de aangeslotene (18): 

     - bijdragen        :………………………………€ (9) 
     - verhogingen     :.………… .........................  € (10) 
     - interesten           :……….. ........................... € (11) 
     - kosten              : .......................................... € (12) 
                               _______________________ 

                 subtotaal           :………………………………€ (13) 
                 

              - Het bedrag van de dagelijkse intresten aangerekend aan het wettelijk percentage           
is:……………………..€ (14) 

                  - Het bedrag van de bevoorrechte schuldvorderingen is:………………………...€ (15) 
                  - De wettelijke hypotheek werd genomen ten belope van:……………………..€ (16) 

     - De storting van het bedrag van……………€ moet verricht worden op onze financiële rekening       
       nr. ……..met de vermelding ……………………(17) 

 
De refertes van de titels die de schuldvorderingen dekken zijn de volgende (19): 
 
Aard van de titel:……………………….(20) 
Rechtsgebied en/ Arrondissement:……………………… 
Nr. artikel:………………………………   
Datum:…………………………………... 
 
Vanaf het verlijden van de akte voorzien in uw hoger vermeld bericht, zal de huidige kennisgeving leiden tot 
beslag onder derden in uw handen, ten belope van het totaal van de hiervoor opgenomen bedragen, verhoogd 
met de dagelijkse interesten, op de bedragen en waarden die u krachtens de voormelde akte onder zich zou 
houden. 
 



 Opgemaakt te …………, …………..  
 Handtekening  
 

(1) Nummer van de unieke procedure (verplicht) 
(2) Kenmerk van het dossier bij het SVF / RSVZ (verplicht) 
(3) Kenmerk van het dossier van de notaris of van het Aankoopcomité of van de Ontvanger der Domeinen 

(verplicht) 
(4) Naam of benaming en adres van de notaris of van het Aankoopcomité of van de Ontvanger der 

Domeinen waar een antwoord naar gestuurd wordt (verplicht) 
(5) Naam, voornaam of benaming, identificatienummer van het Rijksregister als het gaat om gegevens 

betreffende een natuurlijke persoon die geregistreerd is in het genoemde Register;  identificatienummer 
van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid dat vastgesteld is op de manier bepaald door de 
Koning, als het gaat om gegevens betreffende een natuurlijke persoon die niet geregistreerd is in 
bovengenoemd Rijksregister, identificatienummer bij de Kruispuntbank van ondernemingen, als het gaat 
om een rechtspersoon, en, adres van de onderworpen natuurlijke persoon of rechtspersoon op wiens 
rekening de kennisgeving betrekking heeft (verplicht) 

(6) Datum waarop de rekening afgesloten werd (rekening houdend met de betalingen die in rekening zijn 
gebracht tot op deze datum alsook met de tot op deze datum berekende interesten) 

(7) Totaalbedrag van de schuldvordering  (verplicht) 
(8) Detail van de ten persoonlijke titel door de schuldenaar verschuldigde schuld  
(9) Verschuldigde bijdragen op de datum van afsluiting van de rekening. 
(10) Saldo van de verhogingen die betrekking hebben op de bijdragen beoogd onder (9) 
(11) Saldo van de interesten die betrekking hebben op  de bijdragen en verhogingen beoogd onder (9) 
(12) Saldo van de kosten (rappel, gerechtskosten…) die betrekking hebben op  de bijdragen beoogd onder 

(9)  
(13) Subtotaal (som van de zones (9), (10), (11), (12)) 
(14) Dagelijkse intresten (gerechtsintresten en/of moratoriumintresten) aangerekend op het saldo van 

bijdragen en verhogingen dat verschuldigd blijft. Er is reden om aan het totaal dit bedrag toe te voegen, 
vermenigvuldigd met het aantal dagen tussen de datum waarop de rekening afgesloten werd (cf. ref. 7) 
+ 1 dag en de dag van betaling (verplicht) 

(15) Toepassing van het algemeen voorrecht op roerende goederen beoogd in artikel 19, 4°ter van de wet 
van 16.12.1851 op de voorrechten en de hypotheken, die de titel XVIII van boek III van het Burgerlijk 
Wetboek vormt.  

(16) Bedrag dat al gedekt is door de wettelijke hypotheek (facultatief) 
(17) Instructies voor betaling: vermelding van het rekeningnummer waarop het bedrag betreffende de 

schuldvordering gestort moet worden, vermelding van de kenmerken of van de mededeling betreffende 
diezelfde schuldvordering 

(18) Detail van de als hoofdelijk aansprakelijke verschuldigde schuld krachtens artikel 15, § 1  van het K.B. 
nr. 38 van 27 juli 1967. Facultatieve informatie die enkel vermeld moet worden in geval van hoofdelijke 
schulden en zoveel keer herhaald moet worden als er medeschuldenaars zijn. 

(19) De titels beoogd in artikel 16bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 worden vermeld. 
Vermelding van de rechterlijke beslissing(en) (vonnis, arrest, beschikking), van het/de dwangbevel(en) 
en/of het/de uitvoerbaar verklaarde kohier(en). (verplicht) 
Als rechterlijke beslissing: vermelding van de aard van de rechterlijke beslissing, van het rechtsgebied, 
van het arrondissement en van de datum. 

               Als dwangbevel en/of uitvoerbaar verklaard kohier: vermelding van het nummer van het artikel en van 
de datum waarop het kohier uitvoerbaar verklaard werd. 

       (20) Vonnis, Arrest, Beschikking, Dwangbevel en/of uitvoerbaar verklaard Kohier. 
 

 
 
 
 
                                                                                                  


