
 

Het Agentschap Natuur en Bos verwerkt uw persoonsgegevens en respecteert uw rechten in dat verband. Op 
www.natuurenbos.be/privacyverklaring staat het beleid van het ANB op het vlak van gegevensverwerking. U 
vindt er ook een omschrijving van uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen. Als u vragen hebt over de manier 
waarop we uw gegevens verwerken, kunt u mailen naar dpo.anb@vlaanderen.be. 

 

 Inschrijving voor het theoretisch jachtexamen 2023 
ANB-45-180730 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 

Havenlaan 88 bus 75, 1000 BRUSSEL 
T 1700 − jachtexamen@vlaanderen.be 

 In te vullen door de behandelende afdeling 

ontvangstdatum  invoerdatum 

    
 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kunt u zich inschrijven voor het theoretisch jachtexamen 2023. 

Wat is de wettelijke grondslag van dit formulier? 
De wettelijke grondslag van dit formulier is te vinden in artikel 50 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014. 

 

 Gegevens van de deelnemer aan het examen 
 1 Vul uw persoonlijke gegevens in. 

Uw geboortedatum en geslacht hoeft u alleen in te vullen als u niet over een rijksregisternummer beschikt. 

 nationaliteit       

 
 rijksregisternummer             -       .      

 
 geboortedatum 

dag 
    

maand 
    

jaar 
         

  geslacht  vrouw  man 

 voornaam       achternaam       

 land       

  postnummer         gemeente       

  straat       huisnummer       bus       

 telefoon of gsm       

 e-mailadres       

 beroep       

 

 Examenmoment kiezen 
 2 Selecteer uw examenmoment, maximum één optie selecteren.  

 Zaterdag 29 april 2023 om 8u00 in het Hendrik Conscience Gebouw in Brussel 

  Bijlagen 
 3 Voeg de volgende bijlage bij uw aanvraag. 

 een bewijs van de uitgevoerde betaling.  
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 Ondertekening door de deelnemer aan het examen 
  3 Vul de onderstaande verklaring in. 

 
 datum 

dag 
    

maand 
    

jaar 
2 0      

 

 handtekening        
 voornaam       achternaam       

 

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 
 5 Mail dit formulier, samen met bijlagen, naar het Agentschap voor Natuur en Bos. Het mailadres vindt u op de eerste 

pagina.  Verzendt u liever per post? Dat kan via een aangetekende zending, die niet geplooid of geniet is, naar 
Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel.  
 
Het inschrijvingsformulier (inclusief betaling) moet uiterlijk op 15 maart 2023 ingediend zijn. 
 
Het inschrijvingsgeld van 70 euro uitvoeren op rekeningnummer: BE15 3751 1109 8930 met mededeling: “TJEX23 Naam 
Voornaam” 

 


