
Invullen ICD aangifte

Vanaf 2017 is er een nieuwe elektronisch aangifteformulier. Dit formulier laat u toe om uw aangifte 
in te vullen en door te sturen van op uw computer of tablet. 

Benodigdheden: 

- Elektronische identiteitskaart (eID)
- Kaartlezer
- Recente versie van Adobe Acrobat Reader (2015 of nieuwer)

Stappenplan voor gebruik van het elektronische formulier 

1. U download de meest recente versie van het aangifte formulier van onze website.
(http://compensatiefondsdiamant.be/) en open het in Adobe Acrobat Reader.

http://compensatiefondsdiamant.be/


2. U vult uw bedrijfsnaam in het eerste kader. U moet enkel het adres invullen als dit gewijzigd is.

3. Optioneel: Uw vult uw email adres in. Met uw email kunnen we u op de hoogte houden
indien we uw betaling nog niet ontvangen hebben en kan u zo nalatigheids- en
verwijlinteresten vermijden.



4. U kiest vervolgens voor welk kwartaal u een aangifte wenst in te vullen.

5. U geeft uw BTW nummer in. (uw BTW nummer wordt gecontroleerd en u krijgt een foutmelding 
indien er een typfout instaat) U vult ook de gegevens van de vakken I tot V in.



6. Het aangifteformulier zal voor u automatisch vak VI berekenen op basis van de gegevens in
vakken I tot V.



7. U geeft vervolgens uw vrijstelling in, indien u nog een vrijstelling heeft. Vak IX zal
automatisch berekend worden aan de hand van uw ingevulde gegevens. Indien u niets hoeft
te betalen zal hier “€0,00” verschijnen.



8. U kiest vervolgens de datum van invulling van het formulier.

9. Het formulier is ingevuld. Indien u elektronisch kan ondertekenen volgt u de stappen 10 en
verder. Indien u problemen heeft met het elektronisch ondertekenen gaat u verder naar stap
19.



10. Start de elektronische ondertekening door te klikken op het veld “Handtekening(en)”. U
steekt uw eID in uw kaartlezer.



11. Er verschijnt een scherm waarin u de eID kan kiezen die u gebruikt om te ondertekenen.



12. U bevestigt uw keuze van eID om te ondertekenen.



13. Het formulier zal u vragen om het te bewaren. We raden u aan om de volgende naam te
gebruiken: “Bedrijfsnaam + kw#”.



14. Na het bewaren dient u uw pincode in te geven.



15. Het formulier is nu ondertekend en klaar om te versturen. Klik op de knop “Indienen” om het
formulier in te dienen.



16. U wordt gevraagd om uw email te kiezen. Indien u Outlook, Mail of een ander email
programma op uw computer gebruikt dan kiest u voor “Standaard-mailtoepassing”. De 
webmail functie werkt niet meer tot Adobe Acrobat updatet. 



17. Er verschijnt een scherm met een email die reeds ingevuld is en klaar om te versturen. U klikt
op “versturen”.

18. Uw formulier is ingediend.



19. U kan het formulier ook afdrukken. Op het afgedrukte formulier zal de knop “Indienen” niet
verschijnen. Indien u problemen heeft met het ondertekenen kan u het afgedrukte formulier
ondertekenen en naar ons sturen. U kan het ook afdrukken om het overschrijvingsformulier
te gebruiken. Het bedrag voor de overschrijving en de mededeling zijn automatisch ingevuld.



Veel gestelde vragen 

1. Ik heb geen eID of kaartlezer, kan ik een elektronische aangifte gebruiken?
- Ja, u kan zonder eID of kaartlezer het aangifteformulier gebruiken, maar u dient het

af te drukken, vervolgens uw handtekening te plaatsen en naar ons op te sturen via
post of email naar aangifte.icd@rvd.be .

2. Ik kan het formulier niet openen op mijn computer?
- Installeer de recentste versie van Adobe Acrobat Reader vanop de website van

Adobe: https://get.adobe.com/reader/
3. Ik kan vak VI, VIII, IX niet invullen, dit verschijnt automatisch?

- Vakken VI, VIII, IX worden automatisch berekend op basis van de gegevens ingevuld
in vakken I, II, III, IV, V en VII. Indien er een fout bedrag verschijnt in de automatisch
ingevulde vakken controleert u best of de gegevens ingevuld in de vakken I, II, III, IV,
V en VII correct zijn.

4. Ik krijg een beveiligingswaarschuwing bij het openen van het formulier?
- Deze waarschuwing verschijnt omdat er berekeningen in het formulier zijn

opgenomen. Indien u het formulier gedownload hebt van onze website
(http://compensatiefondsdiamant.be/) mag u deze negeren.

5. Ik krijg een onverwachte foutmelding of ik heb een ander probleem?
- U kan ons contacteren door een email naar aangifte.icd@rvd.be te sturen met een

print screen van uw foutmelding. We zullen u dan zo snel mogelijk helpen.

Ons adres is: 
Intern Compensatiefonds voor de diamantsector 
Hoveniersstraat 22 
2018 Antwerpen 
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