
Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning 
(Particulier niet geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen) 

 
AARD VAN DE AANVRAAG  (gepaste vakje aankruisen)                           
    
      nieuwe aanvraag    nieuwe activiteit (indien men bvb. als bakker reeds geregistreerd is) 

  
     verlenging     stopzetting van één of meerdere activiteiten  
  

IDENTIFICATIE VAN DE NATUURLIJKE PERSOON 
 
Rijksregisternummer of INSZ (1) (zie rechterbovenhoek SIS-kaart ) ……………………………………………………… 
 
Naam ……………………………………..                                      Voornaam ……………………………….. 
 
Straat ………………………….…….……    Nummer  ......….        Bus  .……. 
 
Postcode   ………                            Gemeente   …………………………….                 België. 
 
Telefoon  ………….……………  GSM   …………………..            Fax ………………………… 
 
(1) Indien je dit nummer vermeldt, hoef je je adres en de latere wijzigingen ervan niet in te vullen indien deze gegevens overgemaakt werden aan je 
gemeente (voor buitenlanders aan een Belgisch ziekenfonds) 
 

IDENTIFICATIE VAN DE INRICHTING (Indien activiteiten elders dan op thuisadres) 
 
Straat …………….………………………….    Nummer   ……       Bus  ………. 
 
Postcode   …….     Gemeente   ………..……………..        Land ……….…………… 
 
Telefoon     …………….            Gsm …………………..   Fax ………………………… 
 

BETROKKEN ACTIVITEITEN (Elke activiteit of stopzetting met juiste datum aanduiden) 
 

Vermeld in de laatste kolom de VOLGORDE van belangrijkheidgraad (van 1 = hoog tot 7 = laag) 

Code Beschrijving JA 
(aankruisen) 

NEEN 
(aankruisen) 

Volgorde 

23012530 Houden/fokken van bijen als hobby X  1 
24012811 Productie van honing X  2 
24012812 Productie van koninginnebrij  X  
24132810 Directe verkoop ter plaatse van apicultuurproducten aan consument X  3 
24142810 Directe verkoop op markten van apicultuurproducten aan consument  X  
24152810 Directe verkoop van apicultuurproducten aan consument via leurhandel  X  
24992810 Andere bijenteeltactiviteiten: imkerij voor bestuiving, bijenwasproductie, 

… 
 X  

 
 

Datum van het begin of de stopzetting van de activiteiten  ……/………/……….. 
 
AANVRAAG TOELATING OF ERKENNING:  niet van toepassing voor hobbyimkers 

Niet-hobbyisten (verkoop op markten, leurhandel, enz.) moeten een  
meer uitgebreid formulier invullen (uw vereniging helpt u hierbij / zie ook www.favv.be) 

 
 
OVERIGE INFORMATIE 
 

Hobbyimker met minder dan 25 bijenvolken 
 
Naam ………………………………………           Voornaam ………………………………….   
 
Datum …….../…….../………... 
 
Volledig en naar waarheid ingevuld  Handtekening 
Opsturen naar:   FAVV    Gaston Crommenlaan 6 / 1000   B-9050 GENT  

Notif.OVB@favv.be 

 

X 


	RijksRegisterNummer: 
	Naam: 
	Voornaam: 
	Straat: 
	Huisnummer: 
	Bus: 
	PostCode: 
	Gemeente: 
	Telefoon: 
	GSM: 
	Fax: 
	ImkerijStraat: 
	ImkerijHuisNummer: 
	ImkerijBus: 
	ImkerijPostCode: 
	ImkerijGemeente: 
	ImkerijLand: 
	ImkerijTelefoon: 
	ImkerijGSM: 
	ImkerijFax: 
	ActiviteitDag: 
	ActiviteitMaand: 
	ActiviteitJaar: 
	HandtekeningNaam: 
	HandtekeningVoornaam: 
	HandtekeningDag: 
	HandtekeningMaand: 
	HandtekeningJaar: 
	HandtekeningInhoud: 


