
BIJLAGE IV 
 
 

BERICHT VERSTUURD IN UITVOERING VAN ARTIKEL 41 quater § 7 VAN DE WET VAN 27 JUNI 
1969 TOT HERZIENING VAN DE BESLUITWET VAN 28 DECEMBER 1944 BETREFFENDE DE 

MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID DER ARBEIDERS 
 
AFZENDER :      GEADRESSEERDE : 1

Hoedanigheid 2

Naam voornaam 
Straat nummer bus 
Postcode gemeente 
Tel – fax 3

E-mail 3

Ondernemingsnummer 
 
Beheerder : 
Naam voornaam  
Tel 3  fax 3

E-mail 3

 
Referte  procedure  
Datum 
 
Referte dossier 
 
 
I. GEGEVENS VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN/VAN HET BESLAG ONDER 
DERDEN4

 
 
Datum van de verkoop /van het beslag onder derden 4 : 
Opbrengst in EUR : 
 
 
II. VERMELDING VAN DE BETROKKEN SCHULDENAAR 5
6

# natuurlijke persoon : naam, voorna(a)m(en), persoonsnummer 7, wonende straat nummer bus postcode 
gemeente land 
# natuurlijke persoon met ondernemingsnummer : naam, voorna(a)m(en),  persoonsnummer 7,  
ondernemingsnummer wonende straat nummer bus postcode gemeente land
# rechtspersoon : benaming, rechtsvorm,  oprichtingsdatum 3, ondernemingsnummer met zetel 
te straat nummer bus postcode gemeente land 
 
 

Handtekening van de openbare ambtenaar 
                                                 
1 In te vullen behalve bij elektronische verzending 
2 Hoedanigheid van de openbare ambtenaar alsmede zijn coördinaten : notaris, 
gerechtsdeurwaarder, ontvanger van de administratie der domeinen 
3 Facultatief 
4 De onnodige vermelding verplicht schrappen 
5 Bij elektronische verzending kunnen meerdere personen door de openbare officier in 
een en hetzelfde elektronische bericht worden vermeld 
6 Inlichtingen te verstrekken in functie van het type van persoon 



                                                                                                                                                         
7 Identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank zoals bedoeld in 
artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de sociale zekerheid 
 
 
 
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van XXX XXX 2007 houdende vaststelling 
van het model van berichten en inlichtingen bedoeld in artikel 41quater van de wet van 
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
 
De Minister van Sociale Zaken, 
 
 
 
 
 
Rudy DEMOTTE 
 


