A. AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP REFERENTIEADRES (1)
Ik ondergetekende, ................………………….., ……………...........................……
(naam)
(voornaam)
geboren te ......………………..............….... op ……………………….................…...
-

verzoek om mijn inschrijving op referentieadres (2)
verzoek om mijn inschrijving en deze van mijn hieronder vermelde gezinsleden op
referentieadres (2)
………………………………………………, …………………………………….
………………………………………………, …………………………………….
………………………………………………, …………………………………….
………………………………………………, …………………………………….
(naam)
(voornaam)
op de zetel (of het centrum van werkzaamheden voor een buitenlandse vereniging zonder
winstoogmerk) van...…………............………….............................., …..................
(naam van de rechtspersoon)
(rechtsvorm)
Reden: ...................................................………………...………………..……………...
De zetel (of het centrum van werkzaamheden) van deze rechtspersoon is gelegen te
……..................………...(gemeente) ..............………………..……(straat), nr. ……...
Opgemaakt te...……………………......, op…....................……......……………..
(Handtekening)
B. TOESTEMMING INZAKE REFERENTIEADRES (3)
Ik, ondergetekende, . ........................…………...., …………….......................…….....,
(naam)
(voornaam)
hoedanigheid: ...………………......………………………………………………………
(functie)

van ….…………………………………..……., …………………………………….
(naam van de rechtspersoon)

(rechtsvorm)

aanvaard de inschrijving met referentieadres
van . ..................................………………........., ………………..................…..........
(naam)

(voornaam)

geboren te .. .....……………….......…….... op ………………………..............……….
op het adres van de zetel van voormelde rechtspersoon (of van het centrum van werkzaamheden
voor een buitenlandse vereniging zonder winstoogmerk) gelegen te …….............................
(gemeente) ………………...........................(straat), nr. ......…
(vervolg: zie keerzijde)

-

De statuten en de akten betreffende de benoeming van de bestuurders van voormelde
vereniging zonder winstoogmerk werden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van
Koophandel te ………………………….op ……………………… (datum).

-

Deze werden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van ……………… (datum).
(4)

-

De statuten en de akten betreffende de benoeming van de bestuurders van voormelde
private stichting werden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te
………………. op …………………………………(datum). Deze werden bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad van ……………………..(datum). (4)

-

Voormelde stichting van openbaar nut werd erkend bij koninklijk besluit van
……………….. (datum), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
……………..…………………. (datum). Haar statuten werden bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van …………………………. (datum). (4)

-

De oprichtingsakte van voormelde vennootschap met sociaal oogmerk werd
neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te …………………………..op
…………………… (datum). Deze oprichtingsakte werd bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van …………. (datum). (4)

Overeenkomstig artikel 1, § 2, derde lid van de wet van 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, zoals gewijzigd bij de wetten
van 24 januari 1997 en 15 december 2005,
verbind ik mij ertoe alle poststukken of alle administratieve documenten, die voor die persoon
bestemd zijn, te doen toekomen.
Beide partijen verbinden zich ertoe de andere partij en de gemeente van inschrijving
schriftelijk te verwittigen indien het referentieadres wordt beëindigd.
Opgemaakt te ..……………..............., op..………………................. (5)

(Handtekening)

_______________________________________________________________________
(1) Dit wordt ingevuld door de persoon die om zijn inschrijving met referentieadres verzoekt.
(2) Schrappen wat niet past.
(3) Dit wordt ingevuld door een vertegenwoordiger van de rechtspersoon die instemt met de inschrijving van
de aanvrager, met referentieadres, aan haar zetel.
(4) Schrappen wat niet past.
(5) De inschrijving met referentieadres geschiedt op deze datum.

