Aanvraag voor een afbetalingsplan
U moet binnen de 21 kalenderdagen het verschuldigde bedrag betalen.
Wanneer u dat bedrag niet in 1 keer kan betalen binnen de voorziene termijn, kunt u met dit formulier een
afbetalingsplan aanvragen.
Hoe moet u dit formulier invullen?
Vul Deel 1 en Deel 2 in.
Kies in Deel 2 één van de twee mogelijkheden:
1.

2.

Indien u kiest voor het vooraf opgestelde afbetalingsplan (enkel mogelijk voor schulden tot
3.000 EUR):
a. kruist u rubriek A aan;
b. kruist u in de tabel het vakje aan dat overeenstemt met het bedrag van uw schuld.
In de tabel ziet u het bedrag van de maandelijkse afbetaling dat u moet verrichten;
c. moet u geen bewijsstukken bijvoegen over de inkomsten van uw gezin;
d. kunt u aangeven of u ermee akkoord gaat dat de RVA het bedrag automatisch van uw
uitkeringen afhoudt;
e. kunt u ook het bewijs toevoegen dat u uw bank een betaalopdracht heeft gegeven.
Indien u een ander afbetalingsplan voorstelt,
a. kruist u rubriek B aan;
b. moet u de bewijzen leveren van alle inkomsten, roerende en onroerende goederen,
huishoudelijke kosten en financiële lasten van uzelf en van uw gezinsleden.

En daarna?
U bezorgt binnen de 21 kalenderdagen dit formulier, samen met de eventuele bewijsstukken, aan
de RVA. U kunt ze persoonlijk afgeven of via de post versturen.
Indien u kiest voor het vooraf opgestelde afbetalingsplan in rubriek A:
aanvaardt de RVA het plan zonder formaliteiten;
gaat het afbetalingsplan onmiddellijk in. U hoeft dus niet te wachten op een bevestiging van het
plan door de RVA;
- moet u een eerste betaling verrichten vóór de vervaldag.
Indien u in rubriek B een ander afbetalingsplan voorstelt:
-

zal de RVA uw aanvraag onderzoeken en u per brief zijn beslissing meedelen;
zal de datum waarop het afbetalingsplan ingaat in de brief vermeld staan;
- moet u uw bank een permanente betaalopdracht geven om de RVA maandelijks terug te
betalen en moet u het bewijs van die permanente opdracht aan de RVA bezorgen.
Indien u het afbetalingsplan dat u koos niet naleeft, kan de RVA:
-

een inhouding uitvoeren op de uitkeringen die hij u toekent;
- een inhouding laten uitvoeren op uw pensioenuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen,
uitkeringen betaald door een Fonds voor Bestaanszekerheid of uitkeringen voor een
arbeidsongeval of beroepsziekte;
- uw dossier doorsturen naar het kantoor Niet-fiscale Invordering (FOD Financiën). Dit kantoor
zal het bedrag terugvorderen met dwangmiddelen (loonbeslag, beslag op roerende en
onroerende goederen) en u ook nalatigheidsinteresten doen betalen. Bij die procedure zijn alle
kosten voor u.
-

Heeft u bijkomende informatie nodig?
U kunt zich tijdens de kantooruren aanbieden bij het werkloosheidsbureau van de RVA of
telefonisch contact opnemen.
Indien u meent dat uw schulden te groot zijn, kunt u contact opnemen met het OCMW van uw gemeente
of met een dienst voor schuldbemiddeling. U vindt die diensten via de website
www.eerstehulpbijschulden.be – www.observatoire-credit.be.
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Deze pagina is voor u bestemd, voeg ze niet bij uw aanvraag!

Aanvraag voor een afbetalingsplan

DEEL 1: Uw identiteit
Voornaam en naam

................................................................................

Straat en nummer

................................................................................

Postcode en gemeente

................................................................................

Uw INSZ-nummer staat op de keerzijde van uw identiteitskaart
De gegevens “Telefoon” en “E-mail” zijn
facultatief

DEEL 2:

Rijksregisternummer (INSZ) __ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __
Telefoon

............................................................................................

E-mail

............................................................................................

Uw aanvraag

U vindt dit kenmerk op uw terugvorderingsbrief C31 van de RVA.

Kenmerk van de schuld : C31-nummer …./……/……….

U vindt dit bedrag op uw terugvorderingsbrief C31 van de RVA.

Bedrag van uw schuld :……………………. EUR

Kruis Rubriek A aan als u kiest voor een
vooraf opgestelde afbetalingsplan dat de
RVA zonder formaliteiten zal aanvaarden.

 Rubriek A.
Ik ga akkoord met het volgende vooraf opgestelde
afbetalingsplan:
De schuld ligt tussen

Kruis in de tabel het afbetalingplan aan dat
overeenstemt met het bedrag van uw
schuld.
Bijvoorbeeld: Als uw schuld 450 €
bedraagt, kunt u uw schuld betalen met
maandelijkse afbetalingen van 80 €.
U kruist in dat geval het vijfde vakje aan in
de tabel.
U hoeft geen bewijzen van inkomsten en
uitgaven toe te voegen.

Maandelijkse afbetaling van












€ 50 en € 100

€ 50

€ 101 en € 200

€ 60

€ 201 en € 300

€ 70

€ 301 en € 400

€ 75

€ 401 en € 500

€ 80

€ 501 en € 650

€ 90

€ 651 en € 800

€ 95

€ 801 en € 1.000

€ 100

€ 1.001 en € 1.500

€ 125

€ 1.501 en € 3.000

€ 200

Meer dan € 3.000

Zie rubriek B

Kruis deze mogelijkheid aan als u
uitkeringen ontvangt van de RVA en het
bedrag van de maandelijkse afbetaling wilt
laten inhouden op de uitkeringen die de
RVA u nog verschuldigd is.

 Ik ontvang momenteel uitkeringen (werkloosheidsuitkeringen,

Kruis deze mogelijkheid aan als u aan uw
bank een permanente opdracht heeft
gegeven om de maandelijkse afbetaling
aan de RVA te storten.

 Ik voeg tevens het bewijs toe dat ik aan mijn bank een permanente
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onderbrekingsuitkeringen of ermee gelijkgestelde uitkeringen) en ik ga
ermee akkoord dat het bedrag van de maandelijkse afbetaling wordt
ingehouden op deze uitkeringen.

opdracht heb gegeven om de maandelijkse afbetaling aan de RVA te
storten.

1/2

FORMULIER

C39.1

Rijksregisternummer. (INSZ)

__ __ __ __ __ __ / __ __ __ - __ __

Kruis Rubriek B enkel aan als u niet kiest
voor het vooraf opgestelde afbetalingsplan
in Rubriek A maar een ander plan wilt
voorstellen.
Onder “gezin” wordt verstaan: u en alle
personen die onder dezelfde dak als u
wonen.

Naam en voornaam van uw
gezinsleden

 Rubriek B.
Ik ga niet akkoord met het voorstel onder rubriek A maar stel een ander
afbetalingsplan voor met maandelijkse afbetalingen van .................... €
Mijn gezin bestaat uit de volgende personen en beschikt over de volgende
inkomens:
(Voeg hierbij alle loonfiches en betalingsbewijzen van ziekte-uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen en pensioenen; indien u zelfstandige bent, voeg dan het laatste aanslagbiljet bij
van de FOD Financiën) :

Verwantschap Geboortedatum

Aard van het inkomen

Maandelijks
bedrag

Voeg hierbij alle bewijzen van roerende
en onroerende goederen.

Mijn gezinsleden beschikken over de volgende roerende en onroerende
goederen:
Soort
Bedrag

Voeg hierbij alle bewijzen van huur,
water, gas, elektriciteit, tv-distributie,
verwarming, schoolkosten,
verzekeringen, taksen, enz

Mijn gezinsleden hebben volgende huishoudelijke kosten:
Soort
Bedrag

Periodiciteit

Voeg hierbij alle bewijzen van leningen,
kredieten en andere schulden. Vul tevens
de datum in waarop die schulden aflopen.

Mijn gezinsleden hebben volgende financiële lasten:
Soort
Bedrag

Einddatum

Ik verbind me ertoe om, nadat de RVA het afbetalingsplan heeft
goedgekeurd, mijn bank een permanente betaalopdracht te geven om de
maandelijkse afbetaling aan de RVA te storten en om de RVA het bewijs van
die betaalopdracht te bezorgen.

Handtekening
Uw verklaringen worden bewaard in
informaticabestanden. Meer informatie
over de bescherming van die
gegevens vindt u in de brochure over
de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer beschikbaar bij de RVA.
Meer info op www.rva.be.

Ik geef het werkloosheidsbureau van de RVA de toelating om alle inlichtingen over
mijn financiële toestand bij de FOD Financiën op te vragen.
Ik vermeld mijn rijksregisternummer (INSZ) in deel 1 en eveneens bovenaan op
pagina 2.
Datum: __ __ / __ __ / __ __ __ __
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