DIRECTIE VAN DE GERECHTELIJKE
NAVORDERING
Vervreemding / Hypothecaire aanwending
Geadresseerde
(3)

Ondernemingsnummer RSZ:
Uw contactpersoon :
Tel :
Fax :
E-mail :

02 509
02 509
@rsz.fgov.be

Aan te halen in het antwoord a.u.b. :
Ondernemingsnummer : (1)
Ons kenmerk :
(2)
Uw bericht van :

Uw kenmerk :
Referte (5)

…/…/…(4)

Procedure :

(5bis)

Voorwerp : Toepassing van artikel 41quater van de wet van 27 juni 1969
Benaming van de werkgever
Adres van de werkgever
(6)
Geachte Mevrouw, geachte Heer,
Ingevolge uw in rand vermeld bericht delen wij u hierbij mede dat na inzage van de
stand van de werkgeversrekening afgesloten op …/…/…, de schuldvordering van de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid ………………€ bedraagt, een bedrag dat als volgt samengesteld is (7) :
- bijdragen
- bijdrageopslagen
- interesten
- gerechtskosten

……………………. €
..…………………… €
..……………….….. €
…………………….. €

(8)
(9)
(10)
(11)

Het bedrag van de dagelijkse interesten berekend tegen de wettelijke rentevoet bedraagt …………
€. (12)
Het bedrag van de bevoorrechte bijdrageopslagen begrepen in het nog verschuldigde saldo aan
bijdrageopslagen beloopt …………….….€. (13)
De wettelijke hypotheek werd genomen voor een bedrag van …………….. €. (14)
De refertes van de titels die de schuldvorderingen dekken zijn de volgende (15) :
Aard van de titel (16)
Rechtsgebied en / Arrondissement
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.
De storting dient te gebeuren in het credit van de rekening xxxxxxxxxxxx van de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid met de volgende vermelding : 4vw.xxxxxxx-xx.xxxxxxx. (17)
Gedaan te Brussel, de
Handtekening

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(5bis)
(6)
(7)

(8)

(9)
(10)
(11)
(12)

(13)

Identificatienummer bij de Kruispuntbank van ondernemingen van de betrokken werkgever
(verplicht)
Het kenmerk van de R.S.Z. bestaat uit het nummer van de betrokken Algemene Directie, het
R.S.Z.-inschrijvingsnummer van de werkgever en de referte van de kennisgeving (verplicht)
Naam – adres van de notaris of van het Aankoopcomité of van de ontvanger van de
Administratie der Domeinen aan dewelke of hetwelk de R.S.Z. een antwoord richt (verplicht)
Datum van het bericht van de notaris of van het Aankoopcomité of van de ontvanger van de
Administratie der Domeinen (verplicht)
Referte van het dossier van de notaris of van het Aankoopcomité of van de ontvanger de
administratie der Domeinen(verplicht)
Nummer van de unieke procedure( verplicht)
Naam, voornaam (voornamen) of benaming en adres van de werkgever op wiens rekening de
kennisgeving slaat (verplicht)
- Datum waarop de rekening is afgesloten (rekening houdend met de tot op deze datum
geboekte betalingen en met de tot op dit tijdstip berekende interesten)
- Totaalbedrag van de schuldvordering ( = totaal van de rubrieken bijdragen, bijdrageopslagen,
interesten en gerechtskosten) (verplicht)
- Specificatie van de schuld (verplicht ; bedragen in functie van de saldi)
Bijdragen verschuldigd op de datum waarop de rekeningstand is afgesloten. De bijdragen zijn
bevoorrecht in toepassing van artikel 19, 1ste lid, 4° ter van de wet van 16 december 1851
betreffende de voorrechten en hypotheken die titel XVIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek
vormt.
Nog verschuldigd saldo aan bijdrageopslagen
Nog verschuldigd saldo aan interesten
Nog verschuldigd saldo aan gerechtskosten
Dagelijkse interest berekend op het nog verschuldigde saldo aan bijdragen. Bij het totaal dient
dit bedrag te worden gevoegd dat wordt vermenigvuldigd met het aantal dagen tussen de datum
waarop de rekening is afgesloten (zie 7) + 1 dag en de datum van betaling (verplicht)
Wettelijke verwijzing van het voorrecht van de R.S.Z. (verplicht) : het betreft hier het hierboven
in punt 8 beoogde voorrecht dat door artikel 44 van de wet van 3 juli 2005 houdende diverse
bepalingen betreffende het sociaal overleg tot de bijdrageopslagen wordt uitgebreid (verplicht)

(14)

Bedrag dat reeds gedekt is door de wettelijke hypotheek (facultatief)

(15)

Worden vermeld de titels beoogd bij artikel 41 ter van de wet van 27 juni 1969.(verplicht)

(16)

Vermelding van de rechterlijke beslissing(en) : (vonnis, arrest, beschikking) en/of vermelding
van het (de) dwangbevel(en) en/of van de uitvoerbaar verklaarde rol(len).
Bij een gerechtelijke beslissing : vermelding van de aard van de gerechtelijke beslissing, van het
rechtsgebied, van het arrondissement en van de datum.
Bij (een) dwangbevel(en) en/of uitvoerbaar verklaarde rol(len) : vermelding van de datum
waarop de rol uitvoerbaar werd verklaard.

(17)

Kenmerk van de storting : de structuur van de mededeling bestaat uit het R.S.Z.inschrijvingsnummer van de werkgever en de referte van de kennisgeving (verplicht) ; het
bankrekeningnummer van de R.S.Z. wordt gepreciseerd

