
               
               

          

    
    

    
        

 

          
          
          
          
          
          

  
                                        

    
                                 

                              

 

    

      

 
  

             Agentschap voor Binnenlands Bestuur              
                         

             De arrondissementscommissaris 
            Jan Van Rijswijcklaan 28 , 2018 Antwerpen 
            Tel. 03 240 64 37  -  Fax 03 240 64 79  
      

 

 
                                        AANVRAAG  VOOR  EEN  JACHTVERGUNNING  
 
 
Ik ondergetekende, gastheer, (naam)………………………………………………………………………………………            
 
(voornaam) ………………………………………..……. (geboortedatum) ………………………………………………… 
 
(woonplaats) …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
houder van een jachtverlof voor het Vlaamse Gewest met nummer …………………………………………………… 
 
jachtseizoen …………………. verzoek bij toepassing van artikelen 11, 12 en 13 van het K.B. van 28 februari 1977 
en bij toepassing van artikel 15 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991, een JACHTVERGUNNING, geldig op 
  
(maximum 5 dagen, vrij te kiezen) ………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
te bekomen voor mijn genodigde (wonende BUITEN het Vlaamse Gewest) 
 
(naam) …………………………………………………………… (voornaam) ………………………………………………. 
 
(nationaliteit)……………………………………………. (geboortedatum) …………………………………………………. 
 
(woonplaats) …………………………………………………………………………………………………………………….  
 
om te jagen op het grondgebied van de gemeente(n) ……………………………………………………………………..  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ik bevestig hierbij dat mijn genodigde van goed zedelijk gedrag is en zich niet bevindt in één der gevallen voorzien 
door de artikelen 6 en 7 van hogervermeld K.B. 
 
                                                                                                                            De aanvrager 
 
 
                                                                                                              ……….…………………………. 
                                                                                                                           (handtekening) 
 
 
Ondergetekende (ANDERE persoon dan de aanvrager-gastheer) 
 
(naam)..…………………………………………………………………..…(voornaam)……………………………………… 
 
(geboortedatum) …………………………………………………………….. 
 
(adres) ……………………………………………………………………………………………………………………………  
 
verklaart bovenstaand attest van achtbaarheid volledig te beamen 
                                                                                                                 ………………………………… 
                                                                                                                             (handtekening) 
 
 
 
 



 
2 

DOCUMENTEN, VEREIST  OM  BIJ  HET  ARRONDISSEMENTSCOMMISSARIAAT  TE   
ANTWERPEN  EEN  JACHTVERGUNNING  TE  BEKOMEN  VOOR  EEN  GENODIGDE, 
WONENDE  BUITEN  HET  VLAAMSE  GEWEST 
 
 
 

1. Een geldig bewijs (geen kopie of fax) van betaling van 40 euro op ING-rekeningnummer 
BE15 3751 1109 8930 (= Iban-nr.) van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Natuur en Bos, 
Jachtvergunningen, te 1000 Brussel 

              ( BIC/Swift-code = BBRUBEBB ) 
 
 

2. Twee identieke recente pasfoto’s van de genodigde (geen printen of kopies van foto’s) 
 
 

3. Een bewijs van verzekering van uw genodigde. Uit dit bewijs moet duidelijk blijken dat de 
genodigde in België verzekerd is op de dagen dat de jacht doorgaat 

 
 
4. Een kopie van het jachtverlof van het land van herkomst of van het land van verblijf van de genodigde 

(jachtverlof geldig voor het seizoen waarin de jachtvergunning wordt aangevraagd) of kopie van een 
jachtverlof voor het Waalse Gewest (geldig voor het seizoen waarin de jachtvergunning wordt 
aangevraagd) OFWEL het bewijs dat de genodigde geslaagd is voor het jachtexamen voor het Vlaamse, 
Brusselse of 
Waalse Gewest of voor het Nederlands of Luxemburgs jachtexamen 

 
 

5. Een verklaring van de gastheer omtrent het gedrag van de genodigde, bevestigd door een 
tweede persoon  (de ingevulde voorzijde van dit formulier geldt als deze verklaring) 

 
 
 
 
Elke  jachtvergunning  moet  binnen  drie  dagen  na  de  laatste  geldigheidsdatum  terugbezorgd  worden  
aan  het  arrondissementscommissariaat  van  uitreiking  
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