
 

 Aanvraag tot wijziging van een jachtplan  
ANB-85-170706 

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

 VDGOUV – Antwerpen 
Lange Kievitstraat 111/113 bus 8, 2018 ANTWERPEN 
T 03 224 97 83 ‒ jacht.antwerpen@vlaanderen.be  

VDGOUV – Limburg 
Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT 
T 011 23 80 05 ‒ jacht.limburg@vlaanderen.be  

VDGOUV – Oost-Vlaanderen 
Kalandeberg 1, 9000 GENT 
T 09 267 88 10 ‒ jacht.oost-vlaanderen@vlaanderen.be  

 In te vullen door de behandelende afdeling 

ontvangstdatum  dossiernummer 

    

VDGOUV – Vlaams-Brabant 
Diestsepoort 6 bus 3, 3000 LEUVEN 
T 016 66 62 30 ‒ jacht.vlaams-brabant@vlaanderen.be  

VDGOUV – West-Vlaanderen 
Burg 3, 8000 BRUGGE 
T 050 40 58 12‒ jacht.west-vlaanderen@vlaanderen.be 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier geeft u aan dat u een wijziging van een jachtplan wilt voor een perceel waarvan u eigenaar bent of 
waarop u het jachtrecht hebt. Dit formulier is een toepassing van artikel 31, §6, van het Jachtadministratiebesluit van 
25 april 2014. 

 

 Gegevens van de indiener 

 
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       

 

 Gegevens van het perceel 

 
2 Vul de gegevens in van het perceel waarvoor u het jachtplan wilt laten aanpassen. 

Als deze aanvraag op meer dan één perceel betrekking heeft, voegt u een lijst met de kadastrale gegevens van alle 
percelen als bijlage 1 bij dit formulier. U vindt een model achteraan in dit formulier. De kadastrale perceelnummers kunt 
u vinden op het aanslagbiljet onroerende voorheffing. 

 gemeente       

 kadastrale gegevens afdeling       sectie       perceel       

 

  

mailto:jacht.antwerpen@vlaanderen.be
mailto:jacht.limburg@vlaanderen.be
mailto:jacht.oost-vlaanderen@vlaanderen.be
mailto:jacht.vlaams-brabant@vlaanderen.be
mailto:jacht.west-vlaanderen@vlaanderen.be


Aanvraag tot wijziging van een jachtplan - pagina 2 van 3 

 Bijlage 

 
3 Voeg voor elk perceel waarvoor u het jachtplan wilt laten aanpassen, het schriftelijke bewijs van het jachtrecht toe. 

Op www.natuurenbos.be/jachtplannen vindt u meer informatie over het schriftelijke bewijs van het jachtrecht. 

 

 Ondertekening 

 
4 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier en in de eventuele bijlagen bij dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

 
 datum 

dag 
    

maand 
    

jaar 
2 0      

 

 handtekening        

 voornaam       achternaam       

 

 Aan wie bezorgt u dit formulier? 

 
5 Stuur dit formulier naar de bevoegde arrondissementscommissaris van de provincie waar het perceel ligt of waar de 

percelen liggen. U vindt het adres van elke Vlaamse Dienst van de Gouverneur bovenaan op dit formulier. 
 

http://www.natuurenbos.be/jachtplannen


 

 Bijlage 1: gegevens van de percelen  waarvoor u het jachtplan 
wilt laten aanpassen 

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

 Vul de gegevens in van de percelen waarvoor u het jachtplan wilt laten aanpassen. 
De kadastrale perceelnummers kunt u vinden op het aanslagbiljet onroerende voorheffing. 

 
 gemeente  afdeling  sectie  perceel 

 1                          

 2                          

 3                          

 4                          

 5                          

 6                          

 7                          

 8                          

 9                          

 10                          

 11                          

 12                          

 13                          

 14                          

 15                          

 16                          

 17                          

 18                          

 19                          

 20                          

 21                          

 22                          

 23                          

 24                          

 25                          

 26                          

 27                          

 28                          

 29                          

 30                          
 


