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Timing Wat

09.15 - 09.45 Voorstelling AAII en haar communicatiestrategie

09.45 - 10.15 Tijdelijke betalingsproblemen

10.15 - 10.45 KOFFIE

10.45 - 11.15 Structurele betalingsproblemen

11.15 - 12.00 DAVO : recente bepalingen en e-formulieren

12.00 - 12.15 Vragen

Agenda
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Voorstelling AAII en haar 
communicatiestrategie
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Wat doen wij ?

� Innen van directe belastingen en btw

� Invorderen van allerhande overheidsschuldvorderingen

� Terugbetalen van directe belastingen en btw

� Federaal shared service center : doorstorten van 
geïnde sommen aan gewesten, provincies, gemeenten 
andere FOD’s ……
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Enkele voorbeelden

Alle directe en indirecte belastingen :

• Inkomstenbelastingen

• Btw

• Bedrijfsvoorheffing, roerende voorheffing, voorafbetalingen

• Nog een aantal gewestbelastingen (verkeersbelasting Brussel)

Andere niet-fiscale schuldvorderingen

• De penale boeten, gerechtskosten, bijdragen Fonds voor slachtofferhulp 
en verbeurdverklaringen

• De andere niet-fiscale schuldvorderingen (bv. Fonds voor 
arbeidsongevallen, RVA, Defensie, scholen)

• DAVO
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Doelpubliek uiteenzetting 

OESO Compliance model



Communicatiekanalen met 
de burger 
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Face to face : voor algemene info en 
intake DAVO - 11 infocentra
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Maximaal digitaal
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MyMinfin: bestaande
functionaliteiten

�Raadplegen van persoonlijke gegevens

�Raadplegen van contactgegevens van diensten

�Raadplegen van de fiscale balans 

�Raadplegen van patrimoniale gegevens
(MyRent, Cadgis)

�Opzoeken van het bestaan van slapende
tegoeden
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Sinds 11/2016

• Nieuwe look en logo

• Nieuwe navigatie (met rechtstreekse linken)

• Weergave ook op tablet en smartphone

• Nieuwe functionaliteiten

�afbetalingsplan

�actieve overdrachten van schuldvordering

�geschillen (een belastingaanslag of een btw-
bedrag betwisten)
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Begin 2017

� Online betaling

� betaling van een schuld of een betalende dienst

� e-FinBox

� persoonlijke mailbox voor kennisgevingen en rechtstreeks
contact met het bevoegde kantoor

� Duidelijke identificatie van nieuwe documenten

� Contextuele hulp

� toevoegen van informatieve iconen
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Overmatige schuldenlast bij de 
overheid : hoe geraak je er uit ?
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Betalingsproblemen
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Tijdelijke betalingsproblemen18



Het afbetalingsplan

• TOT VOOR KORT :  de ontvanger beslist!

• Ongelijke behandeling
• Soms onredelijke voorstellen
• Niet altijd oplossingsgericht 

We hebben de stap gezet naar een procesgeoriënteerde organisatie

• Dus ook naar een procesmatige aanpak van het afbetalingsplan :

• Uniforme behandeling van de schuldenaars
• Transparante regels
• Het verhogen van de compliance
• Het verbeteren van onze dienstverlening
• Het creëren van een verwachtingspatroon 
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Het afbetalingsplan
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Het afbetalingsplan

Plan met betaling 

binnen max. 6 

maanden. 

Voorwaarden :

� Tijdig aanvragen : uiterlijk 
op de vervaldag

� Geen andere schulden 
(globale aanpak) 

Betalingscapaciteit

Plan met betaling 

binnen max. 12 

maanden.

Voorwaarden :

� Alle schulden (globale 

aanpak)

� Uitgebreidere motivering 
van de aanvraag

� Betalingscapaciteit
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Het afbetalingsplan 

BETALINGSCAPACITEIT :

• Inkomsten – uitgaven van het gezin
=  marge voor betaling schulden

• Vaste bedragen voor levensonderhoud:
• Alleenstaande : 1300€

• Koppel : 1600€

• Per kind : 150€

• Is bepalend voor de maximale looptijd van het plan (binnen de grens van 12 
maanden)

• Een langere termijn dan de aldus bepaalde looptijd kan
• In uitzonderlijke gevallen
• En altijd binnen de grens van 12 maanden na het ontstaan van de schuld 

Afbetalingsplan BINNEN DE 12 MAANDEN NA ONTSTAAN VAN DE SCHULD
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Het afbetalingsplan 
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Het afbetalingsplan 

• Worden afgewezen
• Met verwijzing naar administratieve en/of wettelijke 

procedures voor insolvabiliteit die een oplossing kunnen 
bieden voor structurele betaalmoeilijkheden
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Het afbetalingsplan 
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KOFFIE26



Structurele betalingsproblemen27



Mogelijke oplossingen

� Vrijstelling van nalatigheidsinteresten

� Onbeperkt uitstel van invordering (OUI)

� Collectieve schuldenregeling (CSR)
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VRIJSTELLING VAN 
NALATIGHEIDSINTERESTEN

29



Principes

�Wanneer ?

� Bij structurele financiële moeilijkheden

�Bevoegde dienst ?

� De adviseur-generaal invordering van het 
Regionaal Invorderingscentrum (RIC) van de 
woonplaats van de schuldenaar

�Welke schulden ? 

Alle schulden waarvoor de AAII bevoegd is

� directe belastingen (DB) en btw

� niet-fiscale schulden
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Aanvraag

�Aan de adviseur-generaal invordering (RIC)

� Inhoud
�de identiteit van de schuldenaar (naam, voornaam en adres)

�de aard van de schuld (bv. personenbelasting) 

�het refertenummer van de schuld (terug te vinden op alle 
briefwisseling van de AAII : het aanslagbiljet, een 
betaalbericht of aanmaning)

�het bevoegde Team Invordering / kantoor NFI

�motivering: gedetailleerde beschrijving van de financiële 
toestand
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Beslissing

�Na onderzoek dossier (financiële situatie)

�Mogelijke beslissingen:

�Vrijstelling van alle of van een deel van de 
interesten

�Vrijstelling voor het verleden en/of toekomst, al 
dan niet reeds betaald

�Vrijstelling onder bepaalde voorwaarden  (vb. 
naleving van een afbetalingsplan)

�Afwijzing van het verzoek
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ONBEPERKT UITSTEL VAN INVORDERING33



Principes

�Wanneer ?

Bij structurele financiële moeilijkheden

�Bevoegde dienst ?

De adviseur-generaal invordering van het 
Regionaal Invorderingscentrum (RIC) van de 
woonplaats van de schuldenaar

�Welke schulden ? 

Directe belastingen (DB) en btw
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Aanvraag

�Aan de adviseur-generaal invordering (RIC)

http://financien.belgium.be/nl/particulieren
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Kies: belastingaangifte / betalen of terugkrijgen / betalingsproblemen / formulier 36
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Beslissing

�Gemotiveerde beslissing binnen de 6 maand na de 
aanvraag

�Na onderzoek dossier (financiële situatie)

�Beslissing:

�Bepaling van het bedrag dat nog moet betaald 
worden

�Met eventuele bijkomende voorwaarden (termijn, 
inhouding teruggave, geen terugkeer naar beter 
fortuin)

�Afwijzing van het verzoek
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ONBEPERKT UITSTEL vs CSR39



CSR : aantal dossiers
40



CSR ONBEPERKT UITSTEL

Wie natuurlijke personen natuurlijke personen

Welke 

schulden

Principe: alle mogelijke schulden
Uitzonderingen: 

• alimentatieschulden
• penale boeten
• strafrechtelijke 

verbeurdverklaringen

Directe belastingen (vb. 
personenbelasting) en btw m.b.t. 
definitief beëindigde activiteit
Uitgesloten: 

• voorheffingen, verkeersbelasting, 
betwiste schulden, fiscale fraude

• samenloop met andere 
schuldeisers

Voorwaarden • niet in staat op duurzame wijze 
schulden te betalen

• onvermogen niet bewerkstelligd
• procedurele goede trouw

• niet in staat op duurzame wijze 
fiscale schulden te betalen

• onvermogen niet bewerkstelligd
• afgelopen 5 jaar geen onbeperkt 

uitstel verkregen
• opgelegde voorwaarden naleven

Gevolg van het 

verzoek

• schorsing vervolgingen
• onbeschikbaarheid vermogen

• schorsing vervolgingen
• vermogen niet onbeschikbaar

Beroep Arbeidshof Beroepscommissie (binnen 1 maand)
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DAVO : recente bepalingen en 
e-formulieren 
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Opdrachten

1) Innen en/of invorderen van onderhoudsgeld en de 
achterstallen - vanaf 1 juni 2004

2) Betalen van voorschotten - vanaf 1 oktober 2005
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Voorwaarden tot tegemoetkoming  

� Invordering
� Onderhoudsgeld toegekend aan:

� de kinderen / de (ex-)echtgenoten / de (ex-)samenwonende

� Vastgesteld in een gerechtelijke beslissing of in een notariële 
akte

� 2 onderhoudsgelden niet of niet volledig betaald in de periode 
van 12 maanden voor de aanvraag

� Onderhoudsrechtigde gedomicilieerd in België
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Voorwaarden tot tegemoetkoming  

� Toekenning van voorschotten (tvv kinderen )
� Maandelijkse inkomensplafond van de onderhoudsgerechtigde :

� bestaansmiddelen ≤ 1 800 € netto per maand,

� verhoogd met 67 € per kind ten laste

� verdubbeld voor een kind met een handicap
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Hoofdkenmerken van
wetswijzigingen

Juridische aspecten

Stuiting verjaring

Wet 12/05/2014
Onbeslagbaarheid

CSR

Invordering tegen OG

Betekening dwangbevel door
gerechtsdeurwaarder –
kennisgeving bij aanget. brief

Programmawet 01/07/2016
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Hoofdkenmerken van
wetswijzigingen

Toekening voorschotten

Inkomensgrens

Wet 12/05/2014

Kind met handicap 

Andere drukkingsmiddelen

Verval recht tot besturen

Wet 12/05/2014
Algemeen voorrecht op roerende
goederen (15.000 €)
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Hoofdkenmerken van
wetswijzigingen

Andere

Centraal bestand vonnissen, ….

Wet 12/05/2014
Werkingskosten
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ENKELE CIJFERS49



Aantal dossiers
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Aantal schuldeisers

86.722 schuldeisers 

� 3.262 aanvragers-schuldeisers

� 83.460 kinderen
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Voorschotten dossiers
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Voorschotten begunstigden 
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Betaalde voorschotten

Jaar
Année

Betaalde voorschotten
Avances payées

2005 3.481.066,32
2006 14.216.277,57
2007 14.923.170,75
2008 16.255.966,79
2009 17.523.040,85
2010 18.823.695,22
2011 20.059.786,85
2012 21.414.884,36
2013 22.637.126,80
2014 23.502.649,11
2015 26.216.380,93
2016 27.852.203,98

Totaal/Total 226.906.249,53
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EEN AANVRAAG INDIENEN55



Vraag tot tegemoetkoming

� In te vullen aanvraagformulier

� digitaal

� papier

� Bijlagen toe te voegen
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Vanaf 01/09/2017:
11 infocentra
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De digitale aanvraag

� Twee toegangswegen:

� www.davo.belgium.be

� www.financien.belgium.be

� SNEL

� GEBRUIKSVRIENDELIJK

� Bepaalde zones zijn reeds ingevuld

� Via infobullets wordt extra info geboden

� Fouten of onvolledigheden worden gesignaleerd

� Bijlagen kunnen worden geüpload (o.a. een kopie van de titel (de 
originele titel zal nadien door het bevoegde kantoor worden 
opgevraagd))
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Aandachtspunten
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Aandachtspunten
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Aandachtspunten
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Aandachtspunten
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Overzicht & Nuttige links73



Overzicht

Waar ? Hoe ?

Afbetalingsplan Infocenter, Team 
Invordering, kantoor NFI

Bij voorkeur via formulier 
MyMinfin, face to face,
e-mail, brief, telefoon

Vrijstelling NI Adviseur-generaal 
invordering van het RIC

Brief, e-mail

Onbeperkt uitstel Adviseur-generaal 
invordering van het RIC

Bij voorkeur via formulier 
www.financien.belgium.be ,
brief, e-mail

CSR Arbeidsrechtbank Verzoekschrift

DAVO DAVO-kantoor (vanaf 
01/09/2017: infocenter)

Formulier
www.davo.belgium.be
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Nuttige links

� Portaalsite

http://financien.belgium.be/nl/

� Contactcenter

0257 257 57

� MyMinfin

https://eservices.minfin.fgov.be/mym-
portal/nl_NL/public/citizen/welcome
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Nuttige links

� DAVO 

Gratis nummer 0800 12302

http://www.davo.belgium.be/

Twitter

Facebook

� Kantorengids

http://financien.belgium.be/nl/kantoren
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Vragen78


