Bijlage IV
Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning
A. NATUURLIJK PERSOON (Particulier niet geregistreerd in de Kruispuntbank van
Ondernemingen)
AARD VAN DE AANVRAAG
Deze aanvraag betreft een (kruis het gepaste vakje aan) :
nieuwe aanvraag
verlenging
nieuwe activiteit(en)
stopzetting van één of meerdere activiteiten

IDENTIFICATIE VAN DE NATUURLIJKE PERSOON
Rijksregisternummer of INSZ (1) :
Naam :
Adres : Straat :
Postcode :
Land :
Telefoon :
Fax :

Voornaam:
Nr :

Bus :

Gemeente :
GSM :

(1) Hier kan u uw Rijksregisternummer of uw INSZ invullen (het nummer dat zich in de
rechterbovenhoek van de SIS-kaart bevindt).
Indien dit nummer vermeld staat, hoeft u het adres en de latere wijzigingen niet in te vullen,
voor zover deze gegevens reeds werden overgemaakt aan uw gemeente (of aan een Belgisch
ziekenfonds voor de buitenlanders).

IDENTIFICATIE VAN DE INRICHTING
Indien u uw activiteiten elders wenst uit te oefenen dan op uw thuisadres, gelieve dit andere
adres te vermelden:
Adres : Straat :
Postcode :
Land :
Telefoon :
Fax :

Nr :
Gemeente :

Bus :

BETROKKEN ACTIVITEITEN
Elke activiteit die u wenst uit te oefenen (of stopzetten) zoals bepaald op de internet site van
het Agentschap, evenals de datum waarop deze activiteit aanvangt, dient nauwkeurig
aangeduid te worden (met vermelding van ofwel een beschrijving van de activiteiten of de
activiteitencodes). De gedetailleerde lijst is eveneens beschikbaar op de adressen bedoeld in
artikel 18, §2 en op de internetsite van het Agentschap. Indien u meerdere activiteiten opgeeft,
dient u uw economisch meest belangrijke activiteit (hoofdactiviteit) eerst in te vullen.
Beschrijving van de activiteiten:
Activiteit 1 (Hoofdactiviteit):
Activiteit 2 :
Activiteit 3 :
Activiteit 4 :
Activiteit 5 :
Activiteitencode:
Activiteit 1 (Hoofdactiviteit):
Activiteit 2 :
Activiteit 3 :
Activiteit 4 :
Activiteit 5 :

Datum van het begin of de stopzetting van de activiteiten:

/

/

AANVRAAG TOELATING OF ERKENNING
Indien de activiteiten die u wenst uit te oefenen vallen onder de activiteiten waarvoor een
toelating of erkenning vereist is, zoals bedoeld in bijlage II of III, dient u het overeenkomstige
nummer en de soort van inrichting hieronder in te vullen.
Erkenning
Nummer (uit bijlage II)

Soort inrichting (uit bijlage II)

Toelating
Nummer (uit bijlage III)

Soort inrichting (uit bijlage III)

Bij een aanvraag van een erkenning of toelating kunnen bijkomende gegevens gevraagd
worden. Een aanvraag wordt pas als volledig beschouwd indien alle gevraagde gegevens zijn
ingediend.

OVERIGE INFORMATIE
Andere relevante informatie :

Het aantal bijlagen bij de aanvraag :

NAAM :
VOORNAAM :
DATUM :

/

/

Volledig en naar waarheid ingevuld
HANDTEKENING :

B. ONDERNEMING (natuurlijk of rechtspersoon)
AARD VAN DE AANVRAAG
Deze aanvraag betreft een (kruis het gepaste vakje aan) :
nieuwe aanvraag
verlenging
nieuwe activiteit(en)
stopzetting van één of meerdere activiteiten

IDENTIFICATIE ONDERNEMING
Ondernemingsnummer (1) :
Maatschappelijke naam (2) :
Afkorting* :
Juridische vorm* :
Adres*: Straat :
Postcode :
Land :
Telefoon :
Fax :

Nr :

Bus :

Gemeente :

(1) Ondernemingen die reeds in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) geregistreerd
zijn in uitvoering van de wet van 16 januari 2003 of haar uitvoeringsbesluiten vullen hier hun
ondernemingnummer in. Indien het ondernemingsnummer wordt ingevuld hoeven de
gegevens aangeduid met een *, noch latere wijzigingen ingevuld te worden voor zover deze
gegevens reeds werden overgemaakt aan de KBO.
Rechtspersonen naar buitenlands of internationaal recht die in België niet beschikken over een
zetel en die niet geregistreerd zijn in de KBO, vullen hier desgevallend, hun internationaal
identificatienummer en het type van nummer in.
(2) Voor de ondernemingen natuurlijke personen betreft het hier de naam en voornaam van de
oprichter ervan.

IDENTIFICATIE VAN DE INRICHTING
Vestigingseenheidnummer (3) :
Handelsnaam :
Adres *: Straat :
Postcode :
Land :
Telefoon :
Fax :

Nr :
Gemeente :

Bus:

Identificatiegegevens van contactpersoon :
Functie:
Naam:
Voornaam:
Telefoon:
GSM:
(3) : Vul hier het vestigingseenheidnummer in dat toegekend werd door de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) in uitvoering van de wet van 16 januari 2003 of haar
uitvoeringsbesluiten. Indien het vestigingseenheidnummer wordt ingevuld hoeven de
gegevens aangeduid met een sterretje noch latere wijzigingen ingevuld te worden voor zover
deze gegevens reeds werden overgemaakt aan de KBO.

BETROKKEN ACTIVITEITEN
Elke activiteit die u wenst uit te oefenen (of stopzetten) zoals bepaald op de internet site van
het Agentschap, evenals de datum waarop deze activiteit aanvangt, dient nauwkeurig
aangeduid te worden (met vermelding van ofwel een beschrijving van de activiteiten of de
activiteitencodes). De gedetailleerde lijst is eveneens beschikbaar op de adressen bedoeld in
artikel 18, §2 en op de internetsite van het Agentschap. . Indien u meerdere activiteiten
opgeeft, dient u uw economisch meest belangrijke activiteit (hoofdactiviteit) eerst in te vullen.
Beschrijving van de activiteiten:
Activiteit 1 (Hoofdactiviteit) :
Activiteit 2 :
Activiteit 3 :
Activiteit 4 :
Activiteit 5 :
Activiteit 6 :
Activiteit 7 :
Activiteit 8 :
Activiteit 9 :
Activiteit 10 :
Activiteitencode:
Activiteit 1 (Hoofdactiviteit):
Activiteit 2 :
Activiteit 3 :
Activiteit 4 :
Activiteit 5 :
Activiteit 6 :
Activiteit 7 :
Activiteit 8 :
Activiteit 9 :
Activiteit 10 :
Datum van het begin of de stopzetting van de activiteiten :

/

/

AANVRAAG TOELATING OF ERKENNING
Indien de activiteiten die u wenst uit te oefenen vallen onder de activiteiten waarvoor een
toelating of erkenning vereist is, zoals bedoeld in bijlage II of III, dient u het overeenkomstige
nummer en de soort van inrichting hieronder in te vullen.
Erkenning
Nummer (uit bijlage II)

Soort inrichting (uit bijlage II)

Toelating
Nummer (uit bijlage III)

Soort inrichting (uit bijlage III)

Bij een aanvraag van een erkenning of toelating kunnen bijkomende gegevens gevraagd
worden. Een aanvraag wordt pas als volledig beschouwd indien alle gevraagde gegevens zijn
ingediend.

OVERIGE INFORMATIE
Andere relevante informatie :

Het aantal bijlagen bij de aanvraag :

NAAM :
VOORNAAM :
FUNCTIE :
DATUM :

/

/

Volledig en naar waarheid ingevuld
HANDTEKENING :

