MOD 0.6

Luik A : In alle gevallen in te vullen
Luik B : Bekend te maken tekst in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
Luik C : Enkel in te vullen bij oprichting
Luik D : Enkel in te vullen bij wijzigingen

B
Beerrooeeppssvveerreenniiggiinnggeenn
In hoofdletters invullen
en bij de eerste neerlegging
ter FOD voegen

Aantal Bladzijden

Blz(n)

O Tarief Oprichting
O Tarief Wijziging
O Gratis bekendmaking

VERZOEKSCHRIFT TOT OPRICHTING, WIJZIGING
OF ONTBINDING VAN EEN BEROEPSVERENIGING

Luik A

Niet invullen bij oprichting

Voorbehouden FOD

Identificatie

1° Ondernemingsnummer :

.

.

2° Benaming
(voluit) :
(verkort) :
3° Rechtsvorm

: Beroepsvereniging

4° Zetel : Straat :
Nr :

Bus :

Postcode :

Gemeente :

5° Betalingsmethode :
De factuur voor deze bekendmaking wordt automatisch gestuurd naar het onder 4° vermelde adres.
Indien het facturatieadres verschillend is, gelieve dit hieronder in te vullen

Benaming :
Straat :
.

Nr :
Postcode :

6° Tel :
Fax :

Enkele tips

Bus :
Gemeente :

GSM :
E-mail :

- De tekst wordt op een leesbare wijze getypt of gedrukt zonder schrapping noch verbetering.
- Hij mag het voorgedrukte kader niet overschrijden, noch staan op de voor de FOD of het Belgisch
Staatsblad voorbehouden zones.
- Elke tekst moet door de bevoegde personen worden ondertekend.
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Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - Vervolg

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
bekend te maken kopie na indiening van de akte bij de
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Voorbehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Voorbehouden FOD
Ondernemingsnr :
Benaming :

.

.

(voluit) :

Rechtsvorm : Beroepsvereniging
Onderwerp akte :
Tekst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam van de perso(o)n(en) bevoegd om de beroepsvereniging ten aanzien van derden
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam van de perso(o)n(en) bevoegd om de beroepsvereniging ten aanzien van derden
te
vertegenwoordigen
te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Verso : Naam en handtekening.
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Vermeldingen voor de FOD
Ingeschreven op :
Ondernemingsnummer :
Visum van de gemachtigde

Luik C

Bijkomende gegevens in te vullen
bij de oprichting van een beroepsvereniging

1° Datum oprichtingsakte :

2° Bestuur en vertegenwoordiging (+ vermelding vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon)
Nummer (*)

Naam en voornaam

Hoedanigheid

(*) Voor alle
natuurlijke personen
het Rijksregisternummer,
Bis-registernummer voor
niet-verblijfhouders

Ondergetekende,
waarheid is opgemaakt.

Gedaan te

handelend als bestuurder bevestigt dat deze verklaring naar

, op
(Handtekening)
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Voorbehouden FOD

Luik D

In te vullen bij wijziging van een of meerdere artikels
van de statuten

1° Wijziging zetel :
Oud adres :

Straat :
Nr. :

(*)
Begin (B) of einde (E)
van een mandaat
aankruisen
(**)
Voor alle natuurlijke
personen
het Rijksregisternummer,
Bis-registernummer
voor niet-verblijfhouders

Postcode :
Nieuw adres :

Bus :
Gemeente :

Straat :
Nr. :

Postcode :

Bus :
Gemeente :

2° Wijziging benaming :

(***)
Datum waarop
de benoeming of beëindiging
van de functie ingaat

Oude benaming (voluit) :
Nieuwe benaming (voluit) :
3° Wijziging bestuur

(*)

Nummer (**)

Naam en voornaam

Hoedanigheid

Datum (***)

----------Ondergetekende,

handelend als bestuurder bevestigt dat deze verklaring naar waarheid is

opgemaakt.
Gedaan te

, op
(Handtekening)

