AANVRAAG 1 TOT INSCHRIJVING VAN EEN RECHTSPERSOON VAN STAGIAIR
IN HET OPENBAAR REGISTER
Het ITAA (Institute for Tax Advisors and Accountants) verzamelt onderstaande gegevens om het dossier tot
inschrijving in het openbaar register te kunnen onderzoeken en dit op grondslag van een wettelijke verplichting
(art. 6.1.c GDPR 2) (art. 62 van de Wet betreffende de beroepen van Accountant en Belastingadviseur –
17/03/2019). De verzamelde informatie over natuurlijke personen, bestuurders en/of vennoten van de
rechtspersoon die geen lid zijn van het ITAA, zal alleen worden gebruikt voor deze aanvraag tot inschrijving van
de rechtspersoon, de controle van de wettelijke eisen die aan de rechtspersoon worden gesteld en de eventuele
weglating van de rechtspersoon uit het openbaar register van het ITAA.
Deze gegevens (identificatiegegevens, professionele gegevens) maken deel uit van het inschrijvingsdossier dat
tien jaar na het einde van de uitschrijving bewaard wordt, te rekenen vanaf de maand volgend op de datum van
de administratieve inschrijving.
Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen (recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht
op beperking verwerking …), of bij vragen, kan u contact opnemen met de DPO van het ITAA via
privacy@itaa.be.

Ik, ondergetekende, …
-

Stagiair (fiscaal) accountant 3
Stagiair gecertificeerd accountant

4

met inschrijvingsnummer in het openbaar register 5: ….
Bestuurder van de vennootschap 6 :...
verzoek hierbij om de inschrijving van deze vennootschap in het openbaar register met de
vermelding 7:
-

Stagiair accountant 8
Stagiair gecertificeerd accountant

9

De inschrijving wordt aangevraagd - onverminderd de naleving van artikel 5,4 °en 5 ° en artikel 16 10
van de wet van 17 maart 2019- , op grond van het artikel 25 van dezelfde wet en de artikelen 7 t.e.m.
9 en 28 van zijn Koninklijk uitvoeringsbesluit van 11/09/2020 11.

Art 8 laatste alinea KB openbaar register.-11/09/2020 – B.S. 30/09/2020
General Data Protection Regulation
3
Schrappen wat niet past.
4
Schrappen wat niet past.
5
N° van inschrijving in het openbaar register van het ITAA
6
Benaming en nr KBO
7
Schrappen wat niet past.
8
Schrappen wat niet past.
9
Schrappen wat niet past.
10
Uitdrukkelijke toestemming van de stagemeester in de stageovereenkomst om de stagiair de in artikel 3 -1° tot 5° bedoeld
activiteiten in opdracht en voor rekening van derden mogen uit te oefenen.
11
B.S. 30/09/2020
1

2

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de erkenningsvoorwaarden voor vennootschappen van
stagiair omschreven in de artikelen 25 van de Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van
accountant en belastingadviseur en in de artikelen 7 t.e.m. 9 en 28 van het Koninklijk Besluit van 11
september 2020 tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van
de Belastingadviseurs en de Accountants en , de toekenning van de hoedanigheid aan de personen
van derde landen en aan de rechtspersonen, de regels inzake de werking van het Instituut en de
voorwaarden inzake beroepsverzekering 12.

Het gaat namelijk om :
-

het voorwerp en de activiteiten van de rechtspersoon zijn beperkt tot de activiteiten bedoeld in
artikel 3 van de wet van 17 maart 2019, met uitzondering van de activiteiten bedoeld in artikel
3, 6° tot met 8°, van de wet of tot het uitoefenen van de hiermee verenigbare werkzaamheden
en artikel 6 van de wet.

-

de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan stagiairs (gecertificeerd) accountants
zijn.

-

de inschrijving van tenminste een bestuurder van de rechtspersoon in het openbaar register
met de hoedanigheid van accountant of gecertificeerd accountant

-

de rechtspersoon bezit geen deelnemingen in andere vennootschappen, tenzij in
rechtspersonen die deel uitmaken van het netwerk waartoe de rechtspersoon behoort.

-

De inschrijving van vennootschap van stagiair pas na het advies van de stagecommissie aan
de Raad van het Instituut

Ik verklaar dat alle hierna verstrekte inlichtingen correct en volledig zijn.

(datum en handtekening 13 )

12
13

B.S. 30/09/2020
Ondertekening door al de bestuurders vereist

I.

GEGEVENS M.B.T. DE IDENTITEIT VAN DE VENNOOTSCHAP

1. Rechtsvorm en naam:
2. Ondernemingsnummer KBO:
3. Datum van oprichting* 14:
4. Zetel*:
5. Vestigingseenheid/eenheden*:
6. Telefoonnummer:
7. E-mail-adres
8. Website:

II.

GEGEVENS M.B.T. DE ERKENNING

1. Aard en aantal uitgebrachte aandelen:
Aantal uitgebrachte
aandelen

Waarde van één
aandeel

Totaal aantal stemrecht(en)
verbonden aan de aandelen

Aandeel categorie 1

Aandeel categorie 2
Aandeel categorie
….

14

*:betekent optioneel (rekening houdend met een volledige en bijgewerkte KBO inschrijving)

2. Gegevens m.b.t. de aandeelhouders en/of houders van stemrechten:
2.1. Aandeelhouders en/of Houders van stemrechten die in het openbaar register van het
ITAA ingeschreven zijn:
Naam

Inschrijvingsnr.

Aantal
aandelen
per
categorie
(1,2,3…)

Aantal
stemrechten
per
categorie

2.2. Aandeelhouders en/of Houders van stemrechten die lid zijn van het IBR of een
gelijkwaardige buitenlandse beroepsorganisatie:
Naam

15

IBR of een buitenlandse beroepsorganisatie

Instelling 15

Inschrijvingsnr

Aantal
aandelen
per
categorie

Aantal
stemrechten
per
categorie

2.3. Overige aandeelhouders en/of houders van stemrechten
2.3.1.

Natuurlijke personen:

Naam, voornaam en adres

2.3.2.

Indien van toepassing

Beroep &
KBO-nummer 16

Aantal
Aandelen
per
categorie

Aantal
stemrechten per
categorie

Rechtspersonen:

Naam en zetel

16

Geboortedatum

Vertegenwoordiger

KBO-nummer

Aantal
aandelen
per
categorie

Aantal
stemRechten
per
categorie

3. Gegevens m.b.t. de bestuurders :
3.1. (Gedelegeerde) bestuurders/vaste vertegenwoordigers die in het openbaar register van
het ITAA ingeschreven zijn:
Naam en voornaam of volledige benaming

Inschrijvingsnr.
Intern/extern

Functie 17

3.2. (Gedelegeerde) bestuurders/ vaste vertegenwoordigers die lid zijn van het IBR of een
gelijkwaardige buitenlandse beroepsorganisatie
3.2.1.

Natuurlijke personen (inclusief de vaste vertegenwoordigers van de
rechtspersonen):

Naam, voornaam en adres

17

Geboortedatum

(Gedelegeerd) bestuurder of vaste vertegenwoordiger van...
IBR of buitenlandse beroepsorganisatie
19 (Gedelegeerd) bestuurder of vaste vertegenwoordiger van...

18

Instelling 18

Lidnummer

Functie 19

3.2.2.

Rechtspersonen:

Volledige benaming en
maatschappelijke zetel

Instelling 20

Inschrijvingsnummer

Functie 21

3.3. Overige bestuurders
3.3.1.

Natuurlijke personen (inclusief de vaste vertegenwoordigers van de
rechtspersonen):

Naam, voornaam en adres

Geboortedatum

20 IBR of buitenlandse beroepsorganisatie
21 (Gedelegeerd) bestuurder
22
Indien van toepassing
23
(Gedelegeerd) bestuurder of vaste vertegenwoordiger van...

Beroep en KBO-nummer 22

Functie 23

3.3.2.

Rechtspersonen:
Volledige naam en
zetel

III.

KBO-nummer

Functie 24

DEELNEMINGEN 25/ NETWERK 26

Bezit de vennootschap deelnemingen in andere vennootschappen? Neen / Ja 27
Zo ja, in hetzelde netwerk ? Neen / Ja 28
Zo ja, in welke vennootschappen: (namen + ondernemingsnummers)

BIJ TE VOEGEN STUKKEN:
1. Kopie van de (gecoördineerde) statuten
2. Kopie van het aandelenregister
3. Jaarrekening van de rechtspersoon over de laatste vijf boekjaren of sedert zijn oprichting
wanneer die nog geen vijf jaar bestaat
4. Een nauwkeurige omschrijving van de activiteiten, de organisatie en de werking van de
rechtspersoon
5. Verzekeringsattest op naam van de vennootschap en de verschillende erkende bestuurders
6. Voor de personen dewelke geen lid zijn van het Instituut
a. Uittreksel uit het strafregister
b. Attest van niet-faillissement
(Gedelegeerd) bestuurder
art 8, 6° KB openbaar register d.d.11/09/2020 B.S. 30/09/2020
art 8, 7° KB openbaar register d.d.11/09/2020 B.S. 30/09/2020
27
Schrappen wat niet past.
28
Schrappen wat niet past.
24
25
26

7.

Bewijs van betaling van het dossierrecht

Ter dekking van de administratieve kosten van de behandeling van de aanvraag tot erkenning is
een dossierrecht van € 250 verschuldigd. Dit bedrag mag worden overgeschreven op
bankrekening nr. (IBAN: BE32 3631 0718 1202) onder vermelding van “(naam vennootschap) dossierrecht erkenning vennootschap”.

DIT DOCUMENT DIENT, SAMEN MET DE GEVRAAGDE STUKKEN,
TERUGGESTUURD TE WORDEN AAN HET ITAA
(publicregister@itaa.be)

