Federale OVerheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken
Afdeling Toegang en Verblijf

Aanvraag tot terugbetaling van een onterecht betaalde bijdrage
Vul dit formulier volledig en leesbaar in in hoofdletters (gebruik per voorkeur opcomputer)
Dateer en teken het (manuele of digitale handtekening).
Verzend het formuler en het betalingsbewis van de betaling van de bijdrage naar het adres : terugbetaling@ibz.fgov.be in pdf
formaat.

1)

Bedrag van de terugbetaling (in euro) : ..................................................................................
(voeg het betalingsbewijsn toe, bij voorkeur in pdf)

2)

Reden van de terugbetalng :

☐ Jonger dan 18 jaar op moment van de aanvraag
☐ Gezinshereniging met een EU burger (behalve met een Belg)

Vermeld
het
nationaal
nummer
van
de
EU
burger :
…………………………………………………………………
Gezinshereniging met een erkend vluchteling of een begunstigde van de subsidiaire bescherming:
Vermeld het nationaal nummer van de referentiepersoon: ……………………………………………………..
Dubbele betaling (voeg de twee betaalbewijzen toe, bij voorkeurin pdf)
Beursstudent (Joindre le formulaire type signé par une autorité ou un organisme désigné à l’article 1er/1
de l’arrêté royal du 08/10/1981)
Andere reden, geef een duidelijke uitleg :
…………………………………………………………………………. ……..

☐
☐
☐
☐
3)

Gegevens van de vreemdeling voor wie de bijdrage betaald werd :

OV nummer (indien gekend) :………………………………………………………………………………………
Referentie van de visumaanvraag (indien gekend) :…………………………………………………………….
Voornaam : .........................................................................................................................................
Naam : ................................................................................................................................................
Geboortedatum en -plaats :…………………………………………………………………………………..
Nationaliteit……………………………………………………………………………………………………...
4)

Identiteitsgegevens en bankgegevens van de rekeninghouder :

Nationaal nummer (voor de houders van een Belgische rekening) : ..................................................
Naam: .................................................................................................................................................
Voornaam : .........................................................................................................................................
Straat: ..................................................................................................... + nr….
Bus : ..................
Postcode : ..........................
Gemeente : ......................................................................................
Land : .................................................................................................................................................
Tel.: ……………………………….E-mailadres ....................................................................................
Naam van het bedrijf :…………………………………………………………Bedrijfsvorm (bvba, nv,…) :
BTW nummer :……………………………………………………..(in geval terugbetaling aan een bedrijf)
Land waar de rekening gevestigd is : .................................................................................................
Rekeningnummer (IBAN) * : ...............................................................................................................
SWIFT/BIC code : ..............................................................................................................................
Privacyverklaring:
De Dienst Vreemdelingenzaken, gevestigd in de Pachecolaan 44 1000 BRUSSEL, zal bovenstaande gegevens verwerken in een boekhoudkundige toepassing van de
federale overheid. De Dienst Vreemdelingenzaken respecteert uw privacy. Het gevraagde is dan ook beperkt tot het strikt noodzakelijke. U hebt het recht om uw gegevens
te weerhouden. U hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, de verbetering en de verwijdering ervan. Uw gegevens zijn bestemd voor
zuiver boekhoudkundig gebruik (Dit overeenkomstig de machtiging RR nr. 46/2008 van 12 november 2008 van het Sectoraal Comite van het Rijksregister). Zonder uw
voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming wordt deze informatie nooit doorgegeven aan derden.

Datum en handtekening (manueel of digitaal) van de persoon die de terugbetaling vraagt

*: verplicht in te vullen

