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Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

NIET- FISCALE INVORDERING
Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)

Dossiernummer

AANVRAAG TOT TEGEMOETKOMING
1. AANVRAGER
Nationaal nummer

Geslacht

M

V

Naam
Voornaam
/

Geboortedatum

/

(bijvoorbeeld: 25/10/1986)

Geboorteplaats
Straat
Postcode
Taal (N-F-D)

Bus

Nr.
Gemeente
Tel.nr.

Gsm nr.

E-mailadres
Aantal personen waarvoor de invordering gevraagd wordt
Aantal kinderen waarvoor de betaling van de voorschotten op onderhoudsgeld gevraagd wordt
EUR
Aantal kinderen ten laste
Maandelijks netto-inkomen
,

2. ONDERHOUDSPLICHTIGE (= diegene die het onderhoudsgeld moet betalen)
Nationaal nummer (indien gekend)

Geslacht

M

V

Naam
Voornaam
(bijvoorbeeld: 25/10/1986)

Geboortedatum
Geboorteplaats
Laatst gekend adres

Nr.

Straat
Postcode
Land
Taal (N-F-D)

Nr. 700 - 2014/1

Gemeente

Bus

Beroep
Heeft de onderhoudsplichtige inkomsten in België ?
Neen

Ik weet het niet

Ja

Als loontrekkende

Als zelfstandige

Naam werkgever
Straat

Nr.

Postnummer

Bus

Gemeente

Andere (huurgelden, interesten,
pensioenen, ...)

3. ONDERHOUDSGERECHTIGDE

(= diegene die het onderhoudsgeld moet krijgen)

A. AANVRAGER

Enkel in te vullen indien u een onderhoudsgeld voor uzelf moet krijgen.
Maandelijks bedrag van het onderhoudsgeld (niet-geïndexeerd)

,

EUR

B. KIND

Nationaal nummer

Geslacht M

V

Naam

Voornaam
Geboortedatum

/

/

(bijvoorbeeld: 16/04/2010)

Geboorteplaats
,

Maandelijks bedrag van het onderhoudsgeld (niet-geïndexeerd)

Wenst u een voorschot op onderhoudsgeld voor dit kind te bekomen?
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Ja

EUR
Neen

B. KIND

Nationaal nummer

Geslacht M

V

Naam

Voornaam
Geboortedatum

/

/

(bijvoorbeeld: 16/04/2010)

Geboorteplaats
,

Maandelijks bedrag van het onderhoudsgeld (niet-geïndexeerd)

Wenst u een voorschot op onderhoudsgeld voor dit kind te bekomen?

Ja

EUR
Neen

B. KIND

Nationaal nummer

Geslacht M

V

Naam

Voornaam
Geboortedatum

/

/

(bijvoorbeeld: 16/04/2010)

Geboorteplaats
,

Maandelijks bedrag van het onderhoudsgeld (niet-geïndexeerd)

Wenst u een voorschot op onderhoudsgeld voor dit kind te bekomen?

Ja

EUR
Neen

B. KIND

Nationaal nummer

Geslacht M

V

Naam

Voornaam
Geboortedatum

/

/

(bijvoorbeeld: 16/04/2010)

Geboorteplaats
,

Maandelijks bedrag van het onderhoudsgeld (niet-geïndexeerd)

Wenst u een voorschot op onderhoudsgeld voor dit kind te bekomen?
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Ja

EUR
Neen

4. ACHTERSTALLEN

(= bedragen die niet of niet volledig betaald werden)

Totaal bedrag van de achterstallen (zonder interest)

,

EUR

De aanvrager voegt bij zijn aanvraag een lijst met de niet of niet volledig betaalde bedragen en de data waarop
niet werd betaald.

5. WIJZE VAN BETALEN
De achterstallen/voorschotten op onderhoudsgeld dienen betaald te worden :
op mijn rekening
op de rekening van mijn advocaat
Coördinaten van de advocaat
Naam
Voornaam
Beroepsadres

Gelieve een schriftelijke toelating bij uw aanvraag te voegen indien de DAVO dient te betalen op het rekeningnummer
van uw advocaat.

6. UITVOERINGSMAATREGELEN
Heeft u zelf al onbetaalde bedragen proberen invorderen ?

Ja

Neen

Indien ja, gelieve dan bij uw aanvraag een kopie te voegen van alle documenten die dit aantonen.
In bepaalde gevallen zal de DAVO vragen het origineel van deze documenten te bezorgen.
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7. IDENTITEIT VAN KINDEREN TEN LASTE, ANDERE DAN
VERMELD IN KADER 3
Naam

Voornaam

Geboortedatum

8. DOCUMENTEN VERPLICHT BIJ TE VOEGEN
De uitgifte van de titel(s) (= origineel van de gerechtelijke beslissing of van de notariële akte die
het onderhoudsgeld vastlegt of wijzigt en met vermelding van: "Wij, Filip (Albert II), Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna zullen wezen, doen te weten ...")
Lijst met achterstallen (zie kader 4)

Voor een aanvraag van voorschotten zijn de volgende documenten eveneens noodzakelijk :
Een kopie van de loonfiches of bewijzen van uw bestaansmiddelen (beroepsinkomsten, verhoogd
met vakantiegeld en premies, werkloosheidsuitkering, invaliditeitsuitkering, leefloon, ...) van de
laatste drie maanden

Voor kind(eren) ouder dan 18 jaar :
Een schoolattest
of
Een bewijsstuk van de beroepsinschakelingstijd (= “wachttijd”)
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9. DOCUMENTEN BIJ TE VOEGEN, INDIEN NODIG
Uw schriftelijke toestemming die de DAVO toelaat te betalen op het rekeningnummer van uw
advocaat (zie kader 5)
De uitgifte van de titel(s) (= origineel van de gerechtelijke beslissing of de notariële akte waarin het
bedrag van de buitengewone kosten bepaald of gewijzigd wordt en voorzien van de vermelding:
"Wij, Filip (Albert II), Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna zullen wezen, doen te weten ...")
Het echtscheidingsvonnis
De betekening of kennisgeving van de gerechtelijke beslissing(en)
Een kopie van de uitvoeringsmaatregelen die eerder werden genomen (voorbeelden: ingebrekestelling,
betekening van een bevel tot betalen, ...) (zie kader 6)
Andere (= elk document waarvan u denkt dat het nuttig is aan de DAVO te geven voor een goede behandeling
van uw aanvraag. Voorbeelden: documenten van het OCMW, kopie van bankrekeninguittreksels, ...).

10. VERKLARINGEN EN VERBINTENISSEN
1. Ik verklaar op mijn woord van eer dat minstens 2 termijnen (al dan niet opeenvolgend) niet of niet volledig
zijn betaald door de onderhoudsplichtige in de loop van 12 maanden voor deze aanvraag.
2. Ik verklaar dat mijn maandelijkse netto inkomsten niet hoger zijn dan het bedrag van de bestaansmiddelen
vermeld in artikel 4 van de wet van 21 februari 2003 (voor meer informatie, raadpleeg de site :
www.davo.belgium.be).
3. Ik verbind mij ertoe elk nieuw gegeven dat een invloed kan hebben op het bedrag van het onderhoudsgeld
en/of de achterstallen, op het bedrag van de voorschotten of op de opeising van de sommen, mee te delen
(bijvoorbeeld : een wijziging van de maandelijkse inkomsten of van de familiale situatie, mijn kind is
niet meer ten laste, een nieuwe uitvoerbare titel, ik heb één of meer betalingen ontvangen van de onderhoudsplichtige, mijn rekeningnummer is gewijzigd, …).
4. Ik verbind mij ertoe geen gebruik te maken van mijn originele titel om zelf uitvoeringsmaatregelen te treffen
om de voorschotten en/of achterstallen in te vorderen.
5. Ik verbind mij ertoe alle uitvoeringsmaatregelen genomen door mijzelf of via tussenkomst van een derde
(advocaat, gerechtsdeurwaarder) te beëindigen van zodra de DAVO zijn tussenkomst verleent.
6. Ik geef aan de DAVO de uitdrukkelijke toestemming om over mijn bestaansmiddelen alle nuttige
inlichtingen op te vragen bij openbare diensten of instellingen.
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Ik verklaar dat mijn aanvraag oprecht en volledig is.
Opgemaakt op

/

/

in twee exemplaren

Uw handtekening
OF
Handtekening van de advocaat

Coördinaten van de advocaat
Naam
Voornaam
Beroepsadres

De inlichtingen die op dit formulier worden gevraagd, worden opgeslagen in een gegevensbank beheerd door de DAVO. Ze zijn
onderworpen aan de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens. De onderhoudsgerechtigde heeft een recht van toegang, verbetering of verwijdering van deze gegevens.
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