
BIJLAGE III 
 

INLICHTING  VERSTREKT KRACHTENS ARTIKEL 41 quater 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.Inlichting
Onder verwijzing naar de kennisgeving verstuurd op datum van Datum_kennisgeving  in uitvoering van 
artikel 41 quater §3 met als referte  Referte van de kennisgeving, 
 
deelt ondergetekende aan de geadresseerde van deze inlichting mede dat de sommen en waarden die 
hij (zij) krachtens  de akte houdende Aard van de akte 4 , onder zich houdt , verleden op : datum van 
de akte 
voor rekening van 5

 
# natuurlijke persoon : naam, voorna(a)m(en), persoonsnummer 6, wonende straat nummer bus 
postcode gemeente land 
# natuurlijke persoon met ondernemingsnummer : naam, voorna(a)m(en), 
persoonsnummer 6, ondernemingsnummer wonende straat nummer bus postcode gemeente land
# rechtspersoon : benaming, rechtsvorm, oprichtingsdatum 3, ondernemingsnummer 
met zetel te straat nummer bus postcode gemeente land 
 
minder bedragen dan het  totaal van de sommen verschuldigd aan de ingeschreven schuldeisers en 
aan de verzetdoende en beslagleggende schuldeisers . 
 
II. Het (de)  voor hypotheek  vatbare goed(eren) 
Onroerend goed 
Aard van het goed 
Beschrijving 
Straat 
Nummer 
Bus 
Postcode 
Gemeente 
Oppervlakte 
Nr van de afdeling  7

Nr van de sectie 7

Nr van het perceel  7

Uniek referentienummer van het kadaster 7

 
Of 



 
Vaartuig 
Naam  
Plaats van de bouw 
Datum van de bouw 
Afmeting 
Tonnenmaat 
Motor 
Inschrijvingsnummer op het hypotheekkantoor 
 
A) werd(en) vervreemd : 
aan 8

# natuurlijke persoon : naam, voorna(a)m(en), persoonsnummer 6, wonende straat nummer bus 
postcode gemeente land 
# natuurlijke persoon met ondernemingsnummer : naam, voorna(a)m(en), 
persoonsnummer 6, ondernemingsnummer wonende straat nummer bus postcode gemeente land
# rechtspersoon : benaming, rechtsvorm, oprichtingsdatum 3, ondernemingsnummer 
met zetel te straat nummer bus postcode gemeente land 
met zetel te Straat nummer postcode gemeente land 
 
voor de prijs van : ...................EUR 9

waarvan ondergetekende een bedrag : ....................EUR onder zich houdt 
 
B) werd(en) belast met een hypotheek  
voor een bedrag van :............................. EUR 
ten voordele van 5

# natuurlijke persoon : naam, voorna(a)m(en), persoonsnummer 6, wonende straat nummer bus 
postcode gemeente land 
# natuurlijke persoon met ondernemingsnummer : naam, voorna(a)m(en), 
persoonsnummer 6, ondernemingsnummer wonende straat nummer bus postcode gemeente land
# rechtspersoon : benaming, rechtsvorm, oprichtingsdatum 3, ondernemingsnummer 
met zetel te straat nummer bus postcode gemeente land 
met zetel te Straat nummer postcode gemeente land 
 
waarvan ondergetekende een bedrag : ....................EUR onder zich houdt  
 
III. Het totaal van de sommen verschuldigd aan de ingeschreven schuldeisers bedraagt : 
....................EUR 
 
Naam en adres van de ingeschreven 
schuldeisers 5

Datum van de 
inschrijving  

Bedrag van de inschrijving  EUR 

 # natuurlijke persoon : naam, 
voorna(a)m(en), persoonsnummer 6, 
wonende straat nummer bus postcode 
gemeente land 
# natuurlijke persoon met 
ondernemingsnummer : naam, 
voorna(a)m(en), persoonsnummer 6, 
ondernemingsnummer wonende straat 
nummer bus postcode gemeente land
# rechtspersoon : benaming, 
rechtsvorm,  oprichtingsdatum 3, 
ondernemingsnummer met zetel te 
straat nummer bus postcode gemeente 
land 
met zetel te Straat nummer postcode 
gemeente land 
 

  

 

 2



 
IV. Het totaal van de sommen verschuldigd aan de verzetdoende en beslagleggende 
schuldeisers  bedraagt : ....................EUR 
 
Naam en adres van de verzetdoende 
en beslagleggende schuldeisers  5

Datum van het verzet 
of  beslag  

Bedrag  EUR 

 # natuurlijke persoon : naam, 
voorna(a)m(en), persoonsnummer 6, 
wonende straat nummer bus postcode 
gemeente land 
# natuurlijke persoon met 
ondernemingsnummer : naam, 
voorna(a)m(en), persoonsnummer 6, 
ondernemingsnummer wonende straat 
nummer bus postcode gemeente land
# rechtspersoon : benaming, 
rechtsvorm, datum van 
oprichting 3, ondernemingsnummer 
met zetel te straat nummer bus 
postcode gemeente land 
met zetel te Straat nummer postcode 
gemeente land 
 

  

 
 
 
 
                                                                                                Handtekening van de openbare ambtenaar 
 
 
                                          
1 In te vullen behalve bij elektronische verzending 
2 Hoedanigheid van de openbare ambtenaar alsmede zijn personalia : notaris, 
aankoopcomité, ontvanger van de administratie der domeinen 
3 Facultatief 
4 Vervreemding of hypothecaire aanwending 
5 Inlichtingen te verstrekken in functie van het type van persoon 
6 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 
7 In te vullen zone : hetzij het nummer van de afdeling, het nummer van de sectie 
en het nummer van het perceel, hetzij het unieke referentienummer van het 
kadaster zodra het beschikbaar is 
8 Inlichtingen te verstrekken in functie van het type van persoon en per goed 
9 Volledige bedrag van de prijs van de vervreemding en van de toebehoren 
 
 
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 
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