
 

 

 
 

MEDEDELING 
(1)

 2016/01 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT 

VAN DE BEDRIJFSREVISOREN 
De Voorzitter 

 
Correspondent Onze referte Uw referte Datum 

reg@ibr-ire.be CDH/LP/mr  25/03/2016 

 

 

Geachte Confrater, 

 

 

Betreft: De inschrijving van een nieuw bedrijfsrevisorenkantoor in het 

openbaar register en de gevolgen van een statutenwijziging in 

een bestaand bedrijfsrevisorenkantoor. 

 

Deze mededeling heeft tot doel de praktische gevolgen van de aanvraag tot 

inschrijving van een nieuw bedrijfsrevisorenkantoor in het openbaar register 

toe te lichten en anderzijds de verplichtingen te overlopen die een 

statutenwijziging met zich meebrengt. De mededeling heeft tevens tot doel de 

confraters te ondersteunen bij hun aanvraag tot inschrijving. 

 

1) Inschrijvingsaanvraag van een nieuw bedrijfsrevisorenkantoor 

 

a) Erkenningsvoorwaarden 

 

De wettelijke en reglementaire voorschriften leggen aan het Instituut de 

verplichting op om een aantal gegevens
(2)

 na te gaan, te weten: (zie punt 3 van 

het analysedocument in bijlage 1): 

 

1. statuten of, in voorkomend geval, een gelijkwaardige overeenkomst van 

de rechtspersoon of de entiteit; 

2. voor zover het om een bestaande vennootschap of entiteit gaat, de 

jaarrekeningen van de laatste 5 jaar, tenzij de vennootschap minder lang 

zou bestaan; 

3. de omschrijving van de (beroeps)activiteiten van de bedrijfsrevisor 

(=d.w.z. de omschrijving van het maatschappelijk doel van de entiteit) en 

de verantwoording of beslissing dat de activiteiten betrekking hebben of 

zullen hebben op de uitoefening van revisorale opdrachten of daarmee 

verenigbare activiteiten; 

 

./.. 

  

                                                             
(1)  De mededelingen hebben een informatief en geen bindend karakter (Verslag aan de Koning bij K.B. 21 april 

2007, B.S. 27 april 2007, p. 22890). De mededelingen zijn documenten die louter informatieve inlichtingen 

bevatten met een beschrijving van audittechnieken of van een wettelijke, reglementaire of normatieve 

verplichting betreffende het beroep van bedrijfsrevisor. De mededelingen mogen noch adviezen, noch 
standpunten van de Raad van het Instituut bevatten. 

(2)  Artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 30.04.2007 betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het 

openbaar register. 



 

 

 
 

4. de naam van de vennootschap of enige andere rechtsvorm die werd 

aangewend, de rechtsvorm, het ondernemingsnummer, het adres van de 

maatschappelijke zetel, het adres (van elke vestiging) met 

inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), 

het internetadres, de inschrijving als auditkantoor bij de bevoegde 

autoriteiten (in België, maar ook in én buiten de Europese Unie), met 

inbegrip van de registratie-autoriteit en de registratienummers alsook het 

netwerk waartoe de entiteit of de rechtspersoon behoort. 

5. de namen van alle natuurlijke personen-bedrijfsrevisoren (met hun 

registratienummer) die aan het kantoor zijn verbonden als vennoot, of in 

voorkomend geval, op een andere wijze verbonden, per Belgische 

vestiging; 

6. de naam en het kantooradres van alle leden van het leidinggevende of het 

bestuursorgaan; 

7. de naam en het kantooradres van alle aandeelhouders en eigenaars; 

8. de naam, het adres en de contactgegevens van de bedrijfsrevisor 

(natuurlijke persoon) die binnen de entiteit verantwoordelijk is voor de 

organisatie van de controlewerkzaamheden; 

9. de aanwezigheid van het bewijs van de naleving van de voorwaarden 

opgelegd door artikel 6 § 1 en § 2 van de wet van 22 juli 1953 aan 

respectievelijk de rechtspersoon (of de entiteit), het bestuursorgaan, de 

eigenaars en de aandeelhouders. Deze voorwaarden zijn 

achtereenvolgens: 

 

 de natuurlijke personen die in naam van het kantoor de controles 

uitvoeren moeten bedrijfsrevisor zijn. Deze bepaling dient 

verplichtend te worden opgenomen in de tekst van de statuten; 

 de meerderheid van de stemrechten moet in bezit zijn van 

auditkantoren en/of wettelijke auditors. Deze bepaling dient 

verplichtend te worden opgenomen in de tekst van de statuten; 

 de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan moet 

samengesteld zijn uit wettelijke auditors of auditkantoren. Wanneer 

het bestuursorgaan slechts uit twee leden bestaat, moet ten minste 

één van hen een auditkantoor of een wettelijke auditor zijn. Wanneer 

een auditkantoor lid is van het bestuursorgaan, wordt dit kantoor 

vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van 

vennootschappen, door een natuurlijke persoon die erkend is als 

wettelijke auditor; 

 

 Om de naleving van de drie voornoemde voorwaarden te 

controleren, wordt in de praktijk nagegaan of de verplichtend op 

te nemen clausules in de statuten voorkomen.  

 

 

./.. 

 



 

 

 
 de in te schrijven vennootschap mag niet in staat van faillissement 

zijn verklaard, geen gerechtelijke reorganisatie hebben verkregen, 

niet gerechtelijk zijn ontbonden of onderworpen zijn geweest aan 

een gelijkaardige gerechtelijke of administratieve maatregel in 

België of in het buitenland;   

 

 Om de naleving van deze voorwaarde te controleren, wordt 

nagegaan of het kantoor hieromtrent een verklaring op eer heeft 

afgelegd. Een voorbeeld is als bijlage 2 toegevoegd.  

 

 de in te schrijven vennootschap mag in België geen strafrechtelijke 

of tuchtrechtelijke veroordeling (in kracht van gewijsde getreden) 

hebben opgelopen van meer dan 1.500 euro (zelfs ingevolge 

faillissement zonder herstel in eer en rechte te hebben bekomen, of 

een gevangenisstraf hebben opgelopen (zelfs voorwaardelijk) van 

minstens drie maanden voor strafbare feiten opgenomen in artikel 1 

van het koninklijk besluit nr. 22 
(3)

, of voor een inbreuk op de wet 

van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven 

en de uitvoeringsbesluiten, voor een inbreuk op het Wetboek van 

vennootschappen en de uitvoeringsbesluiten, een inbreuk op de wet 

van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen 

(inmiddels opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht) en de 

uitvoeringsbesluiten, of een inbreuk op de fiscale wetgeving of enige 

veroordeling hebben opgelopen in het buitenland die leidde tot het 

verlies van de hoedanigheid van auditkantoor in het buitenland; 

 

 Om de naleving van deze voorwaarden te controleren, wordt 

nagegaan of het kantoor hieromtrent een verklaring op eer heeft 

afgelegd. Een voorbeeld is als bijlage 3 toegevoegd. 

 

 het maatschappelijk doel, de benaming, of andere statutaire clausules 

mogen derden niet in verwarring brengen zodat deze zich zouden 

kunnen vergissen over de hoedanigheid van de bedrijfsrevisor of 

omtrent andere eigenschappen van de rechtspersoon; 

 

 Het voldoen aan deze voorwaarden wordt door het Uitvoerend 

Comité beoordeeld. 

 

 geen lid van de raad van bestuur of vennoot mag ontzet zijn geweest 

uit zijn politieke of burgerlijke rechten, mag niet in staat van 

faillissement zijn verklaard zonder eerherstel te hebben bekomen en 

mag niet veroordeeld zijn geweest, zelfs niet met uitstel, tot een 

gevangenisstraf van ten minste drie maanden wegens misdrijven 

tegen bepaalde wetten; 

./.. 

                                                             
(3)  Koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en 

gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen. 



 

 

 
 Om de naleving van deze voorwaarden te controleren, wordt 

nagegaan of het kantoor hieromtrent een verklaring op eer heeft 

afgelegd. Een voorbeeld is als bijlage 4 toegevoegd. 

 

10. een nauwkeurige omschrijving van de organisatie en de werking van de 

rechtspersoon of entiteit, de werkmethodes en de interne systemen voor 

kwaliteitscontrole; 

11. informatie die toelaat na te gaan of de wettelijke bepalingen inzake de 

bekwaamheid (artikel 14 § 3 van de wet van 22 juli 1953), de 

onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor (artikel 14 § 1 van de wet van 22 

juli 1953) en inzake de opvolging van belangenconflicten en/of 

onverenigbaarheden (artikel 13 van de wet van 22 juli 1953), werden 

nageleefd; en 

12. de overige door het IBR mogelijk als noodzakelijk te beschouwen 

documenten die bijdragen tot het nemen van een beslissing over de 

aanvraag. 

 

 

b) Voorbereiding van de aanvraag tot inschrijving in het openbaar register 

 

Alvorens tot de (notariële) oprichting van een bedrijfsrevisorenkantoor over 

te gaan verdient het aanbeveling om voorafgaandelijk een ontwerp van 

statuten van de rechtspersoon of entiteit aan het Instituut over te maken voor 

advies. In geval de statuten tekortkomingen of fouten vertonen, kunnen deze 

niet goedgekeurd worden. 

 

In geval van weigering van inschrijving in het openbaar register van een reeds 

opgericht kantoor omdat de statuten of de oprichtingsakte niet konden worden 

goedgekeurd, zal het kantoor een statutenwijziging dienen door te voeren, 

waarna ten tweede male om inschrijving in het openbaar register dient te 

worden verzocht.  

 

Het ontwerp van statuten kan via e-mail worden overgemaakt aan reg@ibr-

ire.be. Het ICCI stelt op haar website enkele voorbeelden van statutaire 

clausules beschikbaar die bruikbaar zijn voor een bedrijfsrevisorenkantoor. 

Deze zijn terug te vinden onder de rubriek “Publicaties” – 

“Modeldocumenten” – “Typische statutaire clausules 

bedrijfsrevisorenkantoor”. 

 

 

c) Eigenlijke vraag tot inschrijving in het openbaar register 

 

Van zodra het maatschappelijk doel van een rechtspersoon of entiteit verwijst 

naar de uitoefening van revisorale opdrachten in de zin van artikel 4 van de 

wet van 22 juli 1953, ontstaat de verplichting tot opname in het openbaar 

register van de bedrijfsrevisoren.  

 

           ./.. 

mailto:reg@ibr-ire.be
mailto:reg@ibr-ire.be


 

 

 
 

Bijgevolg moet de aanvraag tot inschrijving in het openbaar register vrijwel 

onmiddellijk na de oprichting of de omvorming van de rechtspersoon of de 

entiteit tot een bedrijfsrevisorenkantoor worden ingediend. Wanneer het 

Instituut vaststelt dat de vraag tot inschrijving niet binnen een redelijke 

termijn is ingediend, kan deze inbreuk de opening van een Toezichtdossier 

met zich meebrengen.  

 

Een beschrijvende benadering van het geheel van de 

inschrijvingsvoorwaarden, met toelichting, kan u terugvinden in het 

Vademecum van de Bedrijfsrevisor 2009, Deel I Rechtsleer, p. 93 e.v. 

 

Voor de concrete modaliteiten van de inschrijving van een 

bedrijfsrevisorenkantoor in het openbaar register brengen we het IBR, 

Jaarverslag, 2009, p. 161-163 in herinnering.  (zie https://www.ibr-

ire.be/nl/publicaties/actuele_reeksen/jaarverslag/Documents/Jaarverslag%202

009.pdf ). 

 

Alle aanvragen tot inschrijving als bedrijfsrevisorenkantoor moeten vergezeld  

zijn van een dossier met de gegevens en documenten opgenomen in artikel 3 

van het KB van 30 april 2007 betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren 

en het openbaar register.  

 

Dit dossier bestaat in de praktijk uit een elektronisch formulier 

“Inschrijvingsaanvraag rechtspersoon” waarmee de noodzakelijke gegevens 

dienen te worden overgemaakt aan het IBR, aangevuld met de nodige 

documenten en verklaringen die de aanvraag staven. Het elektronisch 

formulier kan worden overgemaakt door middel van het e-loket van het IBR. 

 

Het formulier dient bij voorkeur te worden overgemaakt door de 

bedrijfsrevisor natuurlijke persoon die naderhand zal optreden als 

“voornaamste contactpersoon van het bedrijfsrevisorenkantoor”. Uiteraard 

kan ná de oprichting en inschrijving van het bedrijfsrevisorenkantoor in het 

openbaar register de voornaamste contactpersoon worden gewijzigd. 

 

Het bedrijfsrevisorenkantoor zal worden ingeschreven in het openbaar 

register 
(4)

 met ingang van de dag waarop de gunstige beslissing door het 

Uitvoerend Comité, daartoe gemachtigd door de Raad, werd genomen. Ten 

vroegste na het bekomen van deze gunstige beslissing kan het kantoor zijn 

revisorale werkzaamheden aanvatten. 

 

Bij de voorbereiding van de beslissing om al dan niet tot inschrijving in het 

openbaar register over te gaan, maakt het Uitvoerend Comité gebruik van een 

intern analysedocument, dat in bijlage aan deze mededeling is gehecht 

(bijlage 1). 

./.. 

                                                             
(4)  Overeenkomstig artikel 3, § 4 van het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de erkenning van 

bedrijfsrevisoren en het openbaar register. 

https://www.ibr-ire.be/nl/publicaties/actuele_reeksen/jaarverslag/Documents/Jaarverslag%202009.pdf
https://www.ibr-ire.be/nl/publicaties/actuele_reeksen/jaarverslag/Documents/Jaarverslag%202009.pdf
https://www.ibr-ire.be/nl/publicaties/actuele_reeksen/jaarverslag/Documents/Jaarverslag%202009.pdf


 

 

 
2) Statutenwijziging van een reeds in het openbaar register 

ingeschreven bedrijfsrevisorenkantoor 

 

Het dossier van een in het openbaar register ingeschreven 

bedrijfsrevisorenkantoor dient steeds de statuten 
(5)

 of, in voorkomend geval, 

een gelijkwaardige overeenkomst te bevatten. De bedrijfsrevisor dient elke 

wijziging 
(6)

 aan voormelde statuten binnen de maand mee te delen aan het 

Instituut. 

 

Bovendien wordt de aandacht erop gevestigd dat het Uitvoerend Comité bij 

elke statutenwijziging een minutieuze screening van de gecoördineerde 

statuten van het bedrijfsrevisorenkantoor uitvoert teneinde na te gaan of de 

statuten nog steeds in overeenstemming zijn met het in voege zijnde wettelijk 

en reglementair kader. Daarbij kunnen de typische statutaire clausules voor 

een bedrijfsrevisorenkantoor, die beschikbaar worden gesteld door het ICCI, 

een nuttige hulp zijn om de bestaande statuten te toetsen. 

 

Teneinde te vermijden dat een statutenwijziging niet zou worden aanvaard 

door het Instituut, wordt het aangeraden om voorafgaandelijk een ontwerp 

van de statutenwijziging aan het Uitvoerend Comité voor te leggen voor 

advies. De informatie kan per e-mail worden overgemaakt (reg@ibr-ire.be). 

 

Tot slot wensen we nog aan te stippen dat het Instituut voortaan systematisch 

zal nagaan of statutenwijzigingen van bedrijfsrevisorenkantoren werden 

meegedeeld aan het IBR. Indien wordt vastgesteld dat een statutenwijziging 

niet werd gemeld binnen de voorgeschreven termijn van één  maand, kan dit 

aanleiding geven tot de opening van een dossier bij de Commissie van 

Toezicht. 

 

 

Met confraternele groeten, 

 

 
Daniel KROES 

Voorzitter 

 

Bijlagen: 4 
 

                                                             
(5)  Overeenkomstig artikel 14, § 3 van het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de erkenning van 

bedrijfsrevisoren en het openbaar register. 
(6)  Overeenkomstig artikel 15 van het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de erkenning van 

bedrijfsrevisoren en het openbaar register. 

mailto:reg@ibr-ire.be


 

 

 
         Bijlage 1 

 

Intern analysedocument 
 

 

 

Documenten Status: 

Y/N/ 

NVT 

Analyse 

1. Elektronisch formulier 

“Inschrijvingsaanvraag 

rechtspersoon”. 

 - Ondernemingsnummer: 

- Contactpersoon: 

- Netwerk:  

2. De jaarrekening (art. 3, § 2, 2° 

erkenningsreglement) 

  

3. De statuten of een gelijkwaardige 

overeenkomst (art. 3, § 2, 1° 

erkenningsreglement) 

  

3.1 De omschrijving van de activiteiten 

(= DOEL) (art. 3, § 2, 8° 

erkenningsreglement) 

  

3.2 Het bewijs van naleving van de 

voorwaarden die zijn opgelegd door 

artikel 6 van de wet van 22 juli 1953 

aan de rechtspersoon of aan de 

entiteit, aan het bestuursorgaan, aan 

de eigenaars en aan de 

aandeelhouders (opgelegd door 

art. 3, §2, 9° van het 

erkenningsbesluit): 

  

 - § 1, 1°: natuurlijke  persoon 

bedrijfsrevisor 
  

 - § 1, 2°: meerderheid stemrechten   

 

 - § 1, 3°: meerderheid leden Raad 

van Bestuur 
  

 - § 2, 1° faillissement   

 - § 2, 2° strafrechtelijke of 

tuchtrechtelijke veroordeling 
  

 - § 2, 3° benaming, doel, statutaire 

clausules 
 Benaming:  

Doel: zie punt 3.1 

Andere clausules: De statuten 

(bevatten/bevatten niet) de vereiste bepaling 

betreffende de permanente vertegenwoordiging 

bij een revisorale opdracht. 

  



 

 

 
 - § 2, 4° vennoten: definitieve 

veroordelingen voor één van de 

redenen opgesomd in art. 5, 3° 

van de Wet 

  

3.3 Andere punten statuten   

4. Een nauwkeurige omschrijving van 

de organisatie en de werking van de 

rechtspersoon of entiteit, de 

werkmethodes en interne systemen 

voor kwaliteitscontrole die zij heeft 

opgezet (art.3, § 2, 10° 

erkenningsreglement) 

  

5. Alle gegevens die toelaten na te 

gaan of de bepalingen van de 

artikelen 13 en 14 van de wet 
(7)

 

worden in acht genomen (art. 3, § 2, 

11° erkenningsreglement) 

  

6. De lijst van de verbonden entiteiten 

van het bedrijfsrevisorenkantoor 

(art. 14, § 3, tweede lid, 2° 

erkenningsreglement) 

  

7. De lijst van de 

bedrijfsrevisorenkantoren, 

auditkantoren (in de EU) en 

auditorganisaties van derde landen 

(buiten de EU) waarin het kantoor 

aandelen of deelbewijzen bezit (art. 

14, § 3, tweede lid, 4° 

erkenningsreglement). 

  

 

Conclusie 

 

De statuten van de vennootschap voldoen / voldoen niet aan de wettelijke bepalingen om het 

kantoor te kunnen inschrijven in het openbaar register. 

 

Commentaar van de verslaggever: 

 

 

 

 

Het Uitvoerend Comité beslist:  

 

  

                                                             
(7)  Werkzaamheden uit te voeren, functies uit te oefenen of daden te stellen die onverenigbaar zijn met 

revisorale opdrachten en de naleving van onafhankelijkheidsregels dienaangaande. 



 

 

 
 

         Bijlage 2 

 

Verklaring op eer aangaande de continuïteit van de in het openbaar 

register in te schrijven rechtspersoon (of entiteit) (artikel 6, § 2, 1° van de 

wet van 22 juli 1953) 

 

Ondergetekende, 

 

……………………………………………., 

bestuurder/zaakvoerder/gevolmachtigde, verklaar hierbij dat de volgende 

rechtspersoon (of entiteit), de NV/BVBA/CVBA/CV/Comm. V 

 

……………………………………………………… 

niet in staat van faillissement werd verklaard, geen gerechtelijk akkoord heeft 

aangevraagd of verkregen, en evenmin gerechtelijk werd ontbonden, en niet aan 

een gelijkaardige administratieve of gerechtelijke maatregel werd onderworpen, 

noch in België noch in het buitenland. 

 

 

Gedaan te …………….. op ……..2016 

 

 

 

 

 

(Handtekening) 

 

 

“Gelezen en goedgekeurd” in handschrift toe te voegen en laten voorafgaan aan 

de handtekening. 

 

  



 

 

 
 

 

         Bijlage 3 

 

Verklaring op eer aangaande de afwezigheid van strafrechtelijke of 

tuchtrechtelijke veroordeling (zelfs voorwaardelijk) lastens de in te 

schrijven rechtspersoon (of de entiteit)  

 

Ondergetekende, 

 

……………………………………………., 

bestuurder/zaakvoerder/gevolmachtigde, verklaar hierbij dat de volgende 

rechtspersoon (of entiteit), met name de  NV/BVBA/CVBA/CV/Comm. V 

 

……………………………………………………… 

geen strafrechtelijke (of tuchtrechtelijke) veroordeling opliep in België, zelfs 

met uitstel van de tenuitvoerlegging, tot een geldboete van minstens 1.500 euro 

 

 voor een van de strafbare feiten vermeld in artikel 1 van het koninklijk 

besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 (hoofdzakelijk maar niet uitsluitend 

inbreuken op wetgeving die verband houden met de 

faillissementsregelgeving, , misdrijven tegen eigendommen, enz.), 

 voor een inbreuk op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie 

van het bedrijfsleven, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten; 

 voor een inbreuk op het Wetboek van vennootschappen, en de bijhorende 

uitvoeringsbesluiten; 

 voor een inbreuk op de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de 

ondernemingen (en de bijhorende uitvoeringsbesluiten), thans boek III van 

het Wetboek van Economisch Recht; 

 voor een inbreuk op de fiscale wetgeving; en 

 

in het buitenland geen veroordeling hebben opgelopen die leidde tot het verlies 

van de hoedanigheid van auditkantoor  

 

 

Gedaan te …………….. op ……..2016 

 

 

 

(Handtekening) 

 

 

“Gelezen en goedgekeurd” in handschrift toe te voegen en laten voorafgaan aan 

de handtekening. 

  



 

 

 
         Bijlage 4 

 

Verklaring op eer aangaande de afwezigheid van enige strafrechtelijke of 

tuchtrechtelijke veroordeling (zelfs met uitstel) in hoofde van natuurlijke 

personen, vennoten of leden van het bestuursorgaan van de rechtspersoon 

(of de entiteit)   

 

Ondergetekende, 

 

……………………………………………., 

bestuurder/zaakvoerder/gevolmachtigde, verklaar hierbij dat geen der vennoten 

of enig lid van het bestuursorgaan van de NV/BVBA/CVBA/CV/Comm. V 

 

……………………………………………………… 

beroofd is geweest van de burgerlijke en politieke rechten, 

in staat van faillissement werd verklaard zonder herstel in eer en rechte te 

hebben bekomen, 

enige strafrechtelijke veroordeling opliep, zelfs niet voorwaardelijk, tot een 

gevangenisstraf van minstens 3 maanden, 

 

 een van de strafbare feiten vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit 

nr. 22 van 24 oktober 1934 (hoofdzakelijk maar niet uitsluitend inbreuken 

op wetgeving die verband houdt met de faillissementsregelgeving, , 

misdrijven tegen eigendommen, enz.), 

 een inbreuk op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van 

het bedrijfsleven en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, 

 een inbreuk op het Wetboek van vennootschappen en de bijhorende 

uitvoeringsbesluiten, 

 een inbreuk op de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de 

ondernemingen en de uitvoeringsbesluiten, thans boek III van het Wetboek 

van Economisch Recht ; 

 een inbreuk op de fiscale wetgeving; of 

 een inbreuk op buitenlandse voorschriften die hetzelfde voorwerp hebben. 

 

Gedaan te …………….. op ……..2016 

 

 

 

 

 

(Handtekening) 

 

 

“Gelezen en goedgekeurd” in handschrift toe te voegen en laten voorafgaan aan 

de handtekening. 


