
Aanvraag om verzaking. 

Ik deel u mee dat u de mogelijkheid hebt om de gedeeltelijke of volledige verzaking van de 
invordering van uw schuld te vragen, en dit in toepassing van artikel 29 van het koninklijk besluit 
van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 

 De Minister kan, in belangwekkende gevallen en na advies van de Commissie voor Sociaal 
Hulpbetoon aan de personen met een handicap, voor het geheel of voor een gedeelte afzien van de 
terugvordering van de tegemoetkomingen die ten onrechte uitbetaald werden, ingeval de 
schuldenaar geen enkele fout of nalatigheid treft. 

Hiervoor volstaat het dat u bijgevoegde aanvraag om verzaking invult en aangetekend aan de 
Dienst ”Tegemoetkomingen aan personen met een handicap” terugstuurt. 

Indien u de aanvraag om verzaking aangetekend terugstuurt, zal de in aanmerking te nemen termijn 
van drie maanden worden vastgesteld op basis van de datum van de aangetekende zending. 

Indien u de aanvraag om verzaking per gewone brief terugstuurt, zal de in aanmerking te nemen 
termijn van drie maanden worden vastgesteld op basis van de datum waarop de Dienst de brief 
ontvangen heeft. 

 

Overzicht van de gevolgen van het indienen van een aanvraag om verzaking. 

1. U dient een aanvraag om verzaking in binnen de 3 maanden: 

De effectieve invordering wordt niet aangevat, tot wanneer de Minister hieromtrent een 
beslissing heeft getroffen. 

2. U dient een aanvraag om verzaking in na 3 maanden: 

De effectieve invordering wordt aangevat na het verstrijken van de termijn van drie 
maanden te rekenen vanaf de datum van deze kennisgeving. 

Indien de Minister nadien beslist te verzaken aan de terugvordering van de schuld zal de 
verdere invordering vanaf dan gestopt worden. De verzaking aan de terugvordering van de 
schuld geldt voor de nog resterende schuld. Dit betekent dat de reeds teruggevorderde 
bedragen ten gunste van de schatkist blijven en niet worden terugbetaald. 

3. U dient geen aanvraag om verzaking in: 

Er wordt overgegaan tot de effectieve invordering van de schuld na het verstrijken van de 
termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van deze kennisgeving. 



Formulier aanvraag om verzaking. 

Directie-generaal Personen met een handicap 
Administratief Centrum Kruidtuin 
Finance Tower 
Kruidtuinlaan 50, bus 50 
1000 Brussel 

Betreft: Aanvraag om verzaking in toepassing van artikel 29 van het koninklijk besluit van 22 mei 
2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake 
tegemoetkomingen aan personen met een handicap. 

Mijnheer de Minister, 

Ik ondergetekende, <<De heer, Mevrouw>><<NAAM, Voornm>> 
<<Naam instelling>> 
<<Straat en huisnummer, busnummer>> 
<<Postcode>> <<Gemeente>> 

Schuldnummer  
Dossiernummer  

vraag om van de terugvordering van de schuld van ….  af te zien om navolgende redenen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik verbind mij ertoe alle inlichtingen en documenten, dienstig voor de instructie van mijn aanvraag, 
te verstrekken. 
 
Handtekening: 
 
 
Datum: 
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