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In te vullen door de
behandelende afdeling
ontvangstdatum

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier legt u een verklaring af over het bestaan van leningsschulden die zijn aangegeven in de aangifte van
een nalatenschap.
Wie vult dit formulier in?
Dit formulier wordt ingevuld door de erfgenamen en de kredietverlener. Alleen de kredietverlener ondertekent de
verklaring.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Bezorg dit formulier aan de Vlaamse Belastingdienst samen met het formulier voor de aangifte van een nalatenschap.

In te vullen door de erfgenamen
1 Vul hieronder de gegevens van de erflater in.
voor- en achternaam
rijksregister- of bisnummer
plaats en datum van overlijden

dag

maand

jaar

2 Vul hieronder het dossiernummer in.
Het dossiernummer vindt u op de uitnodiging tot aangifte onder ‘Ons kenmerk’. Het bevat twaalf cijfers en begint met
02000.
02000

In te vullen door de schuldeiser
Gegevens kredietverlener
3 Vul hieronder de gegevens in van de kredietverlener en vermeld het adres van de maatschappelijke zetel.
naam
KBO-nummer

.

.

straat en nummer
postnummer en gemeente

Gegevens van de schuld
4 Beschrijf de titel van de schuld en vermeld de datum waarop de schuld is aangegaan.
titel van de schuld
datum

dag

maand

jaar

5 Waarvoor werd de schuld aangegaan?
voor de verwerving, de verbetering of het behoud van andere onroerende goederen dan de gezinswoning. Geef
hieronder een beschrijving.

voor de verwerving, de verbetering of het behoud van de gezinswoning. Geef hieronder een beschrijving.

voor de verwerving van roerende goederen. Geef hieronder een beschrijving.

voor de verwerving, de verbetering of het behoud van goederen van een familiale onderneming of vennootschap
voor niet specifieke doeleinden
6 Is er voor deze schuld een schuldsaldoverzekering gesloten?
ja. Geef hieronder de naam van de schuldsaldoverzekeraar.

nee
7 Door wie is de schuld aangegaan?
de erflater
de erflater en echtgenoot of echtgenote van de erflater, voor rekening van een gemeenschappelijk vermogen
de erflater en een of meer andere personen. Vermeld hieronder de identiteit van alle schuldenaars en hun aandeel
in de schuld.
Als er meer dan vijf schuldenaars zijn, voegt u de gegevens van de overige schuldenaars als een aparte bijlage bij
deze verklaring.
schuldenaar 1

aandeel

schuldenaar 2

aandeel

schuldenaar 3

aandeel

schuldenaar 4

aandeel

schuldenaar 5

aandeel

8 In welke hoedanigheid heeft de erflater de schuld aangegaan.
hoofdschuldenaar

borg

andere hoedanigheid:

9 Geef het saldo van de schuld op de datum van het overlijden.
Voor schulden van het gemeenschappelijk vermogen vermeldt u het saldo dat beide echtgenoten samen verschuldigd
zijn.
hoofdsom
interest
10 Geef het saldo van de schuld na uitkering door de schuldsaldoverzekeraar.
Voor schulden van het gemeenschappelijk vermogen vermeldt u het aandeel van beide echtgenoten samen.
hoofdsom
interest
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Ondertekening door de schuldeiser
11 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik verklaar dat dit formulier oprecht en volledig is ingevuld.
datum

dag

maand

jaar

handtekening
voor- en achternaam
functie
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