
 AANVRAAGFORMULIER VOOR DE WIJZIGING VAN EEN EUROPESE VUURWAPENPAS 
 

1. Identiteit van de aanvrager 
 

Naam …………………………………………………………………….  Voornaam ……………………………. 
Geboorteplaats ……………………………………………………….  Geboortedatum ..…./..…./19.….…. 
Adres …………………………………………………………………….. Nr. ………………….. Bus …………… 
Postcode ………… Gemeente ………………….……………………… Telefoon …………………….. 
E-mailadres ……………………………………………………………………………………………………… 
Nr. Rijksregister …………………………….. Nr. van de uitgereikte vuurwapenpas 20/……………… 
(Nr. rijksregister begint met :  geboortejaar, maand, dag (telkens 2 cijfers) / 3 cijfers / 2 cijfers - totaal 11 cijfers) 
 

2. Wapens die op de Europese pas moeten worden BIJGEVOEGD 
 

Nr. Type en aard van het wapen1 Merk en model kaliber Fabricatienummer Capaciteit2 Lengte3 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

 
3. Wapens die op de Europese pas moeten worden GESCHRAPT  
Nr. Type en aard van het wapen1 Merk en model kaliber Fabricatienummer 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 

� Aanwijzingen bij de aanvraag van de Europese vuurwapenpas met het oog op een efficiënte en snelle behandeling 
 - Alleen hoofdletters gebruiken. 
 - Onvolledige en onleesbare aanvragen worden niet behandeld. 
 - De aanvraag toezenden aan de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Federale directie politiezaken en wapens,  Kalandeberg 1 te 9000 Gent, samen met : 
     - een kopie van de vergunning(en) tot het voorhanden hebben van de vuurwapens die op de pas vermeld moeten worden; 
     - een kopie van het model 9 (registratie van een vuurwapen van een jager of van een sportschutter) van de vuurwapens die op de pas vermeld moeten worden; 
     - een kopie van het jachtverlof of van de sportschutterslicentie/lidkaart schietclub 
     - uw nog geldige Europese Vuurwapenpas 
 
   
1 Vermeld of het gaat om een lang vuurwapen gladde loop (LV GLL), een lang vuurwapen getrokken loop (LV GTL), een pistool (P) of een revolver (R) en de aard van het mechanisme aangeven : 
voor een éénschotswapen (I), voor een repeteerwapen (R) en voor een halfautomatisch wapen (HA) 
2  Voor een repeteerwapen of een halfautomatisch wapen, dat gebruikt wordt voor de jacht, de maximumcapaciteit van de lader of van het magazijn vermelden 
3 De lengte van de loop vermelden (in cm) 
4 Het gaat om het volgnummer van het wapen dat zich reeds op de pas bevindt  
 
OPGELET: voor de Europese vuurwapenpas bestaat een wettelijke behandelingstermijn van 2 maanden na het indienen van een volledige aanvraag 
  

Datum ………/………./20……. 
 
"Voor echt en waar verklaard" 
 
 
Handtekening 


