
INVULBLAD         Belastingservice  uitsluitend tussen  2 mei en16 juni 2023 
  

 
 
Arendonk              Oud-Turnhout  
  
Ma:   09.00u – 12.00u Ma:  14.00u – 18.00u 
Di:    09.00u – 12.00u Di:    16.00u – 19.00u 
Woe: 14.00u – 17.00u Woe: 09.00u – 12.00u 
Do:   16.00u – 19.00u Do:   09.00u – 12.00u 
Vrij:  14.00u – 16.00u Vrij:  09.00u – 12.00u 
 

 
 
 
 

Gelieve alles goed na te lezen, te verbeteren en voor-en achterkant volledig in te vullen.   
Breng deze vragenlijst ondertekend mee. 

Controleer onze bijgevoegde checklist voor extra informatie!  
 

1. Uw rijksregisternummer: ……..……………………Rijksregisternummer partner: …………………….. 
 

2. Uw e-mailadres: …..………………………………….. 2de mail: ………………………………….. 
 

3. Uw gsm of tel nr:………………………………………2de Gsm of tel nr: ………………………… 
 

4. Rekeningnummer België  : BE ..      ….      ….      …..  
 

5. Iemand invaliditeit van + 66% (vóór 65e levensjaar)?  Ja / Neen – Zo ja, wie ………………………. 
 

6. Burgerlijke stand: ………………………………………Gewijzigd in 2022? : ……………………… 
 
Huwelijksstelsel  : Wettelijk stelsel/met huwelijkscontract ? (schrap wat niet van toepassing is). 
 

7. Namen van de kinderen volledig ten laste + geboortedatum : 
       

NAAM KIND GEBOORTEDATUM 
  
  
  
  
  

 

8. Fiscaal co-ouderschap: Ja / Neen  Zo ja : aantal kinderen …………………………………………………..   
                                Adres van de kinderen (domicilie) : ……………………………………. 

 Indien kind 18 j is geworden in 2022 bij co-ouderschap, akte vredegerecht                      
meebrengen aub. 

 

9. Betaalt u alimentatie? Ja/Neen  Zo ja : Voor wie? …………………………………………………. 
    Welk adres ? ………………………………………………………. 
                              Totaal bedrag in 2022 : …………….€ (bewijzen meebrengen) 
 

10. Alimentatie ontvangen voor uzelf ?  Ja/Neen    
  Zo ja, totaal ontvangen bedrag in 2022 : ……………€  
  Van wie heeft u deze ontvangen ? ……………………… 
 

Vul ook zeker de achterzijde in  



 
 

                  
11. Andere personen ten laste?  Ja/Neen    

  Zo ja, specifieer (broer/zus/hulpbehoevende ouders):  ……………….. 
 
 

12. Heeft u een electrische laadpaal laten installeren?   Ja/Neen     
 

13. Heeft u 1 of meerdere bankrekeningen in het buitenland: Ja/Neen 
Zo ja :  In welk land(en) ? ................................................................ 
 Op welke naam? ................................................................... 

  Heeft u aangifte gedaan bij CCAP (Nationale Bank van België)? Ja/Neen 
 
 
14. Heeft u 1 of meerdere levensverzekeringen in het buitenland (tak 21 of  tak 23, beleggingen) Ja/Neen    
      Zo ja, in welk land? …………………………………………………………………………………. 
 
15. Heeft u een effectenrekening(en)?  Ja/Neen    
                                                   Zo ja, roerende voorheffing op ingehouden ? Ja/Neen    
                                             (indien ja, attest meebrengen, is aftrekbaar) 
 

16. Heeft u een hypothecaire lening:  Ja/Neen    
  Zo ja, voor welke woning (adres)? …………………………….... 

Beginjaar lening? ………………………………………………. 
Herziening? Ja/Neen    
Zo ja, jaar van eerste lening? ……………………………………. 
Hoeveel kinderen toen? …………………………………………. 
 

 

17. Hoeveel woningen/gronden heeft u in België?  Woningen……………… Gronden …………………. 
Woont u in uw eigen woning? Ja/Neen 
 
 

18. Heeft u eigendom in het buitenland? Ja/Neen    
 Zo ja, KI dat werd betekend door FOD meebrengen. 

 In welk land? ………………………………………………………… 
 

     
 
19. Heeft u verzekeringen of een lening lopen bij NK Verzekeringen bvba: Ja/Neen    

 
                                       
 

De door ondergetekende overgemaakte persoonsgegevens zullen door NK verzekeringen (verwerkingsverantwoordelijke) worden verwerkt voor het 
verlenen van een belastingservice. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van de belastingdienst via de hiervoor 
voorziene kanalen (belastingbrief, tax-on-web, myminfin…). Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking 
waarvoor ze werden ingezameld. Ondergetekende geeft hierbij zijn/haar uitdrukkelijke toestemming aan NK verzekeringen om gecontacteerd te 
worden met het oog op commerciële opportuniteiten (producten en acties) rond fiscaal sparen en/of hypothecaire kredieten. Deze toestemming kan 
op elk moment ingetrokken worden via een eenvoudig verzoek gericht aan NK verzekeringen.         
NK Verzekeringen bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke fouten bij het invullen of berekenen van mijn personenbelasting. 
De raming van de verschuldigde personenbelasting berust op de huidige fiscale wetgeving en de inkomstengegevens waarover NK Verzekeringen 
bvba momenteel beschikt.  Alle gegevens zijn slechts informatief en niet bindend. 
Ondergetekende gaat hierbij akkoord met het bovenvermelde en bevestigt dat alle informatie correct en waarheidsgetrouw werd ingevuld. 

Naam & Handtekening                                                Naam & Handtekening 
 
 


