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Aanvraag jachtverlof 2014-2015"

Geachte mevrouw, Geachte heer
Elk jaar wordt vanaf

I juni

het jachtverlof voor het komende jachtseizoen uitgereikt.

I. VERLENGING VAN HET JACHWERLOF :
bij de aanvraag om verlenging dienen de volgende documenten gevoegd

1) het laatst bekomen jachtverlof;
2) een origineel uittreksel uit het strafregister Model 1 in toepassing van
(niet 595.1 Sv) niet ouder dan 2 maanden;

árt 596.1 Sv

NJ-W:

één iaar. moet híj in de plaats van het getuigschrift een schríftelijke verklaring van de Belgísche Á/IíBASSADE voorleggen (niet ouder dan 2 maanden)
dat hij voldoet aan de voorwaarden om een jachtverlof te krijgen (Art" 7,
tweede lid, 1" - Besluit Vlaamse Regering dd" 25/04/2014)
qUW : lndien de aanvraqer een buitenlander is, moet hij in de plaats van
Nf
het getuigschrift een schriftelijke verklaring van zijn AMBASSAOE in België
voorleggen (niet ouder dan 2 maanden) dat híj voldoet aan de voorwaarden
om een jachtverlof te kríjgen (Aft" 7, tweede lid, 2" - Besluit Vlaamse Rege-

ríng dd. 25/04/2014)
3) een verzekeringsattest in drievoud (originele exemplaren) waarop de begin- en
einddatum zijn vermeld, nl. van 1 juli 2014 tot 30 juni 2A15. Dit geldt ook voor de
buitenlandse jagers. Het verzekeringsbewijs van de buitenlandse jagers moet dezeffde periode dekken;

4) het betalingsbewijs;
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5) verklaring betreffende het recht wapens in het bezit te hebben (zie bijlage).

II. HERNIEUWING JACHTVERLOF :
bij de aanvragen voor hernieuwing (na een periode van 10 jaar te rekenen vanaf de
datum van opmaak van de vorige moederkaart) dienen dezelfde documenten als hierboven voorgelegd samen met twee recente pasfoto's (de foto van het vervallen iachtverlof kan niet worden oebruikt).
III. JACHWERGUNNINGEN :
De aanvragen dienen minstens één week op voorhand aangevraagd:
- enkel voorniet in het Vlaamse Gewest wonende genodigden
- en geldig voor maximum vijf dagen,

IV. DE JACHTTAKS :
- 150 € (alle dagen)
- 105 € (enkel 's zondags)
- 40 € fiachtvergunning voor vijf dagen voor niet in het Vlaamse Gewest wonende
genodigden)
- te storten op rekening IBAN: BE15 3751 1109 8930 en BIC: BBRU BE BB van de
Vlaamse Overheid, Agentschap voor Natuur en Bos - Jachtverloven, 1000 Brussel, met vermelding "Jachtverlof - Jachtseizoen 2014-2015".
Nf EUW : Vanaf 1 juli 201 'kunnen jagers die nooit een jachtexamen hebben afgelegd
enkel nog een jachtverlof 2014-2015 bekomen indien zijvoor het jachtseizoen 2013-2014
een Vlaams jachtverlof hebben bekomen.
Concreet wil dit zeggen dat indien u uw aanvraag indient op 1 juli 2014 of erna u
een bewijs dient voor te leggen van slagen in het jachtexamen of een Vlaams jacht.
verlof 2013-2014 of een jachtverlof/jachtakte/permis de chasse in de Benelux voor
het jachtseizoen 201 +2015.
Indien u uw nieuw jachtverlof aanvraagt vóór I juli hoeft u geen attest van slagen in
het jachtexamen voor te leggen.

ln de maanden iullen_a_!¡gu€tuq kan op onderstaande dagen en uren een jachtverlof
worden afgehaald :
- ma.- di,:9u tot 12u en van l4u tot 16u
- woe. : van 9u tot 12u en van 13"30u tot 17u
- do. - vr. : van gu tot12u - namiddag: gesloten.
De aanvraag van jachtverloven en jachtvergunníngen kan ook per post worden afgehandeld. U hoeft dus niet naar het loket te komen.
Hoogachtend
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