
 
ENKEL VOLLEDIG INGEVULDE FORMULIEREN MET BIJLAGEN WORDEN BEHANDELD 
 

1. Identiteit van de aanvrager 

Naam .................................................................................................  Voornaam ..........................................  

Geboorteplaats .........................................................................................................   Geboortedatum …../ …../ 19 …. 

Adres .................................................................................................  Nr.  ............................  Bus .................  

Postcode ............... Gemeente .......................................................... Telefoon/GSM ............................  

Nr. Rijksregister  ......................................................  (Nr. rijksregister begint met : geboortejaar, maand, dag (telkens 2 cijfers) / 3 cijfers / 2 cijfers - totaal 11 cijfers) 

e-mail : ……………………………………….. @ ……………………………. 

2. Reden van de aanvraag  

  Jacht (Vlaams / Waals (schrappen wat niet past) nr. jachtverlof  ……………………………...   Sport 

3. Wapens die op de Europese pas moeten worden vermeld 

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

 Lengte3
 

1 .         
2 .         
3 .         

4 .         

5 .         

6 .         

7 .         

8 .         
9 .         

1 0 .          

→ 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 Provincie Limburg, dienst wapens, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, samen met : 
- een kopie van de vergunning(en) (model 4) tot het voorhanden hebben van de vuurwapens die op de pas vermeld moeten worden of reeds vermeld staan; 
- een kopie van het bericht van overdracht aan de aanvrager van de jacht- of sportwapens (model 9) die op de pas vermeld moeten worden 

of reeds vermeld staan; 
- een kopie van het jachtverlof of van de sportschutterslicentie; 
- de bestaande Europese wapenpas (indien u ooit een Europese vuurwapenpas in uw bezit had). 

1 Vermelden of het gaat om een geweer (G), een karabijn (K), een pistool (P) of een revolver (R); of het gaat om een wapen met gladde (GL) of met getrokken (GT) loop (lopen) en de aard van het mechanisme 

aangeven : voor een éénschotswapen (I), voor een repeteerwapen (R) en voor een halfautomatisch wapen (HA). 
2 Voor een repeteerjachtwapen of een halfautomatisch jachtwapen, de maximumcapaciteit van de lader of van het magazijn vermelden. 
3 De lengte van de loop vermelden (in cm). 

Datum  / /20 .......  

"Voor echt en waar verklaard" 

Handtekening 

AFLEVERING PAS  

❑ Ik wens mijn pas per post thuis te ontvangen 

❑ Ik wens mijn pas persoonlijk te komen afhalen 
aan het loket van de wapendienst, 
Universiteitslaan 1 te Hasselt. (U wordt telefonisch of 

per e-mail verwittigd, zodra uw pas klaar is) 
 

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN NIEUWE EUROPESE VUURWAPENPAS OF DE VERLENGING VAN EEN BESTAANDE EUROPESE VUURWAPENPAS 



Privacyverklaring 
 

 

Ons privacybeleid is in overeenstemming met de Europese wetgeving van 25 mei 2018 inzake persoonsgegevensbescherming (GDPR).  
 
De informatie die wordt verzameld aan de hand van dit formulier, wordt enkel verzameld voor de volgende doeleinden: het toetsen, afleveren en opvolgen van wapenvergunningen en -

erkenningen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens (rechtmatigheid - artikel 6, GDPR) betreft de Wapenwet en uitvoeringsbesluiten. 

 

De gegevens worden verwerkt binnen de Federale Diensten van de Gouverneur van Limburg, een afdeling van de FOD Binnenlandse Zaken, en dit ten behoeve van de minister van Justitie,  

de verantwoordelijke voor de verwerking. Uw gegevens zijn principieel bestemd voor intern gebruik, doch zouden kunnen worden overgedragen aan andere institutionele ontvangers, zoals 

politiediensten en openbaar ministerie. Zij worden niet overgedragen buiten de EU. 

 

Uw gegevens kunnen worden bewaard tot dertig jaar na de vernietiging van de betrokken vuurwapens of essentiële onderdelen, gelet op de Europese Richtlijn 2017/853.  

 

U kunt in voorkomend geval bij onze DPO terecht om rechten uit te oefenen betreffende de verwerking van uw gegevens, onder meer het recht op inzage en het recht op rectificatie, door het 

formulier te gebruiken dat de FOD Binnenlandse Zaken u ter beschikking stelt via de volgende link: https://www.ibz.be/nl/hoe-kunt-u-uw-rechten-uitoefenen. Op deze site is eveneens een Word-

formulier beschikbaar dat per post kan worden verstuurd naar het volgende adres:  

 

DPO Federale Diensten van de Gouverneurs 

FOD Binnenlandse Zaken  

Park Atrium – Koloniënstraat 11  

1000 Brussel.   

 

Om meer te weten te komen over ons privacybeleid: https://www.ibz.be/nl/privacyverklaring. 

 

Indien u na contact met ons te hebben opgenomen, vindt dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking heeft, een inbreuk vormt op de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u het recht om een bezwaar in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:  

 

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

mail: contact@apd-gba.be 

tel.: +32 2 274 48 00 

adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België. 

 

 

https://www.ibz.be/fr/comment-exercer-vos-droits
https://www.ibz.be/fr/declaration-de-confidentialite
mailto:contact@apd-gba.be

