Aanvraag voor een jachtakte
als bedoeld in artikel 3.26, lid 1 of 3.28 lid 5, Wet
natuurbescherming
In te vullen met een schrijfmachine of in blokletters
Aankruisen wat van toepassing is

3. In te vullen, indien een jachtakte als bedoeld in artikel
3.28 vijfde lid, Wet natuurbescherming (logeerakte) wordt
aangevraagd en de aanvrager niet degene is voor wie de
logeerakte is bestemd.
- Naam en voornamen (voluit):
- Straat en huisnummer:

1. Welke jachtakte wordt verlangd?
a. Jachtakte:
¨ als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, onderdeel a Wet
natuurbescherming (hoofdakte)
¨ als bedoeld in artikel 3,28, vijfde lid, Wet
natuurbescherming (logeerakte)
b. Duplicaat van de jachtakte:
¨ als bedoeld in artikel 3,26, eerste lid, Wet
natuurbescherming (hoofdakte)
¨als bedoeld in artikel 3,28, vijfde lid, Wet
natuurbescherming (logeerakte)
Indien een duplicaat van een jachtakte wordt
aangevraagd, dient hieronder het nummer van de
originele jachtakte en de datum van afgifte daarvan te
worden vermeld, alsmede de reden waarom een
duplicaat wordt gevraagd

- Postcode en woonplaats:
- Geboorteplaats en -datum:

- Telefoonnummer:
overdag:
's avonds
-Telefaxnummer:
- E-mail:
Een kopie van een geldig legitimatiebewijs dient te
worden bijgevoegd

2. Voor wie is de jachtakte bestemd?
- Naam en voornamen (voluit):
- Straat en huisnummer:

4. a. Heeft degene voor wie de jachtakte is bestemd met
gunstig gevolg een door de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij op grond van de Wet
natuurbescherming art 3.28 vierde lid erkend jachtexamen
voor de jacht met het geweer afgelegd?
¨ja

¨ neen

Zo ja, welk examen en in welk jaar afgelegd

- Postcode en woonplaats:
- Land (indien niet Nederland):

Een kopie van het examenbewijs dient te worden
bijgevoegd

- Geboorteplaats en -datum:

Zo neen, is vanaf 1 januari 1977 in enig jaar een jachtakte
als bedoeld in de Jachtwet is uitgereikt?
¨ ja
¨neen
Zo ja, in welk jaar, onder welk nummer en door wie
afgegeven?

Telefoonnummer:
overdag:
’s avonds
- Telefaxnummer:
- E-mail:

Twee identieke goed gelijkende pasfoto's van degene
voor wie de jachtakte (alleen 1e aanvraag) is evenals
een kopie van een geldig legitimatiebewijs dienen te
worden bijgevoegd

Korpschef politie::
…………………………………………………..…………………………
Nummer:
……………………………………………………………………………
Niet in te vullen door de aanvrager

b. Is degene voor wie de jachtakte bedoeld is gerechtigd te
jagen in het land waarin hij zijn woon- of verblijfplaats heeft?
¨ja
¨neen
Een kopie bewijs jachtgerechtigdheid dient te worden
bijgevoegd
Bent U als jachthouder lid van een wildbeheereenheid?
¨ ja
¨neen
Wat is de naam van de Wildbeheereenheid:
Adres secretariaat:
Postcode en Woonplaats:
(Aantonen lidmaatschap Wbe – Alleen van toepassing op
jachtaktehouders die tevens jachthouder zijn).

(Vervolg) Aanvraag voor een jachtakte
5. Is degene voor wie de jachtakte bestemd is in het bezit
van een geldig bewijs van verzekering als bedoeld artikel
3.26, eerste lid, Wet natuurbescherming
¨ ja
¨ neen
Een kopie van het verzekeringsbewijs dient te worden
bijgevoegd

8. Is er sprake van een redelijk belang om het in vraag 7
bedoelde geweer of de bedoelde geweren voorhanden te
hebben?

6. a. Is degene voor wie de jachtakte bestemd is in de
gelegenheid tot het jagen in een jachtveld als bedoeld in de
artikel 3.26 Wet natuurbescherming en artikel 3.12 lid sub a
en b Besluit Natuurbescherming?
¨ ja
¨ neen
Zo ja, waar is het jachtveld dat zal worden bejaagd gelegen
en hoeveel hectare groot is het?

Nauwkeurig omschrijven met vermelding van
kadastrale aanduiding of overlegging van een kaart
b. Uit hoofde waarvan bestaat de hiervoor onder 6a bedoelde
gelegenheid tot jagen?
Genot van de jacht als bedoeld in de artikelen 3.23 Wet
natuurbescherming:
¨ eigenaar van de grond
¨ erfpachter, vruchtgebruiker, beklemde meier of pachter
¨ huurder
¨ wederhuurder
Toestemming bij of krachtens;
¨ art 3.28 lid 6 onderdeel b Wet natuurbescherming
¨ toestemming van de jachthouder om het genot van de
jacht in diens gezelschap uit te oefenen art 3.20 lid 1. Wet
natuurbescherming:
¨ toestemming om het genot van de jacht buiten diens
gezelschap uit te oefenen artikel 3.20 lid 4 Wet
natuurbescherming:
Door of namens degene voor wie de jachtakte bestemd
is dient aan de hand van stukken en bescheiden de
juistheid van de beantwoording van deze vraag, zowel
onderdeel a als b, genoegzaam te worden aangetoond
7. Voor welk geweer of geweren wordt de jachtakte ten
behoeve van de jacht of beheer en schadebestrijding
aangevraagd?
Soort/ Kaliber

Zo volledig mogelijk invullen (vermelding van de soort,
het gebied en op grond waarvan, bijvoorbeeld
verleende ontheffingen). Er is sprake van een redelijk
belang, indien het genot van de jacht wordt
uitgeoefend of indien wordt gehandeld in het kader
van beheer en schadebestrijding ais bedoeld in de Wet
natuurbescherming
9. Wordt of worden het in vraag 7 bedoelde geweer of de in
die vraag bedoelde geweren reeds voorhanden gehouden?
¨ja
¨ neen
Zo ja, op grond van welke bevoegdheid (jachtakte)?

Zo neen, van wie zal het geweer of zullen de geweren
worden betrokken?

Merk/ Nummer

1.

2

Ondergetekende verklaart vorenstaande vragen naar
waarheid te hebben ingevuld.
Plaats:
Datum:
Handtekening:

3

4

5

Kosten van de jachtakte:
- Hoofdakte : € 65,- 1e aanvraag
- Hoofdakte : € 30,- verlenging
- Wijzigen bijlage hoofdakte € 15,-- Logeerakte : € 30,- Duplicaat: € 30,- Vervanging door verlies € 15,-Een jachtakte wordt niet uitgereikt dan nadat het
verschuldigde bedrag is voldaan

6.
Vermelden: soort, bijvoorbeeld hagel- of kogelgeweer,
enkel- dubbelloops, enkelschots, merk, kaliber,
nummers

