
 

Deposito- en Consignatiekas 
Algemene administratie 

 van de Thesaurie 
 

 
 

Federale Overheidsdienst Financiën 

 

 
Aanvraag voor opzoeking en teruggave 

Slapende tegoeden 
 
 

Inlichtingen 
Dienst Slapende Rekeningen tel 0257 478 10 
slapenderekeningen.thesaurie@minfin.fed.be 

www.slapenderekeningen.be 

 
 

PROCEDURE 

- Vul dit formulier in en onderteken het; 
- Voeg een recto-verso kopie van uw identiteitskaart toe; 
- Zend deze twee documenten naar:  Deposito- en Consignatiekas – Dienst Slapende rekeningen 
    Kunstlaan 30 – B- 1040 Brussel  
    of mail als pdf-bestand naar slapenderekeningen.thesaurie@minfin.fed.be 
Onze dienst zal de opzoekingen doen en u schriftelijk op de hoogte brengen van het resultaat. Dit kan enige tijd in beslag nemen.  
 

I. Uw persoonlijke gegevens 

 

Naam: ………………………………………………………………...Voornaam :………………………………………. …………………. 

Adres: ……………………………………………................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..… 

Geboortedatum: …../……/………. (dd/mm/jjjj)         Rijksregisternummer: ………………………………………….. 

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………... 

(Actief) rekeningnummer waarop eventuele slapende tegoeden gestort moeten worden: 

IBAN:...........................................................................BIC:........................................................................................ 

 

II. Uw vraag voor opzoeking slapende tegoeden 

U vraagt een opzoeking in de registers slapende tegoeden voor: 

o Uzelf  (U wil weten of u een slapende rekening heeft, waarvan u niets meer wist) 

o Een andere persoon  (U mag enkel op naam van iemand anders laten zoeken als u meent dat u een WETTIG 
BELANG heeft. Het invullen en ondertekenen van dit formulier geldt als uw verklaring op erewoord*) 

Naam: …………………………………………………..Voornaam :……………………………………………. 

Geboortedatum: …../……/………. (dd/mm/jjjj)   

Rijksregisternummer:...................................................................  

 
Indien u een aanvraag doet voor iemand anders, is dit in uw hoedanigheid van: (max. 1 vakje aankruisen per opzoeking): 

O langstlevende echtgenoot 
O reservataire erfgenaam (kinderen, zo niet ouders) 
O andere wettelijke erfgenaam (broers, zussen, ooms, tantes, maar alleen als de overledene geen kinderen of ouders 
in leven heeft) 
O testamentaire erfgenaam (legataris) 
O Mandataris; bvb. advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris… 

 O Andere:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Gegevens slapend  tegoed (indien gekend) , bvb. rekeningnummer,  bank, polisnummer: 

……………………………................................................................................................................................................................ 

 
 

Gedaan te …………………………………………………………...., op ……./……./ 20…..    
 

Handtekening (verplicht): 
 
 

* Elk misbruik van opzoeking valt onder toepassing van artikel 550 bis van het Strafwetboek en kan leiden tot een gevangenisstraf en een geldboete 
of met één van die straffen alleen. 
 
Privacy:  Aanvragen voor opzoekingen geven enkel aanleiding tot het opstellen van een dossier en het bijhouden van de verstrekte gegevens indien 
er daadwerkelijk een slapend tegoed gevonden wordt. 

 
.be 

 

mailto:slapenderekeningen.thesaurie@minfin.fed.b
http://www.slapenderekeningen.b/
mailto:slapenderekeningen.thesaurie@minfin.fed.be

