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MODEL …. – AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN 
VUURWAPEN 

De voetnoten verwijzen naar de verklarende nota die u als bijlage vindt 

  

VAK I. - IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER 

 
Naam en voornamen .......................................................................................................................................................  

Rijksregisternummer
1
 ......................................................................................................................................................  

Nationaliteit ......................................................................................................................................................................  

 
 
Straat ..............................................................................................................  Nummer ..................... Bus .....................  

Postcode................................... Gemeente .....................................................................................................................  

Land ................................................................................................................................................................................  

 
Telefoon / GSM  ..............................................................................................................................................................  

E-mail adres ....................................................................................................................................................................  

 
Beroep .............................................................................................................................................................................  

Geboorteplaats ................................................................................................................................................................  

Geboortedatum ................................................................................................................................................................  

Burgerlijke stand ..............................................................................................................................................................  

 
Indien de aanvrager voor deze vergunning een rechtspersoon (vzw, nv, bvba,…) is gelieve hier de naam van deze 
rechtspersoon te vermelden en een kopie van de statuten van de organisatie toe te voegen als bijlage 
 

 Rechtsvorm 
 ...........................................................  

 ...........................................................  

 

Naam rechtspersoon 
 
 ....................................................................................................................  
 

VAK II – VOORWERP VAN DE AANVRAAG 

Aantal wapens (en/of onderdelen) waarvoor u middels deze aanvraag een vergunning aanvraagt 

 ........................................................................................................................................................................................  
U kunt met dit formulier meerdere wapenvergunningen aanvragen. Gelieve een kopie te nemen van blad 2, en per 
wapen waarvoor u een vergunning wenst aan te vragen dit blad 2 in te vullen.  
 

Het indienen van deze aanvraag geeft aanleiding tot een retributie die niet wordt terugbetaald indien uw aanvraag 

onontvankelijk is of indien de gevraagde wapenvergunning(en) wordt (worden) geweigerd. U zult van onze dienst een 
uitnodiging ontvangen om de retributie over te schrijven. Zolang de retributie niet betaald is, wordt uw aanvraag niet 
verder behandeld.  

U dient tevens een recent uittreksel uit uw strafregister of een zogenaamd model 1 conform art. 596,1
ste

 lid van het 

wetboek van strafvordering bij te voegen (te bekomen bij de administratieve diensten van uw stad of gemeentebestuur) 
(maximum 3 maanden oud op datum van de aanvraag). 
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1 blad per wapen toevoegen! Naam en voornaam aanvrager:  ................................... Datum aanvraag: ................  

 Type 
 
 Revolver 
 
 Pistool 
 
 Geweer gladde loop 
 
 Geweer getrokken loop (karabijn) 
 
 Niet-vuurwapen 
 

Schietwijze 
 
  superposé 
 enkelschots

2
  juxtaposé andere: ..................................  

  enkelschot 
 
 repeteer:

3
 

  grendel 
   hefboom (lever-action) 
  pomp 
  andere:  
 
 semi-automatisch

4
 

 
 Zwartkruit 
 

Model en/of benaming:  ...............................................................................................................................................  
Merk en/of fabrikant: .................................................................................  kaliber: ......................................................  
Serienummer:  .............................................................................................................................................................  
Plaats serienummer (karkas, loop of sledeloop):  ........................................................................................................  
Lengte v/d loop (in cm): ...................................................  Lengte v/h wapen (in cm) :  ...............................................  
 

AARD AANVRAAG 

 Ik wens een vergunning aan te vragen voor een wapen dat reeds in mijn bezit is 
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Het wapen is in mijn bezit op basis van: 

een wapenvergunning (model 4) 
 

een registratieattest (model 9) op 
basis van mijn jachtverlof 
/legitimatiekaart bijzonder 

veldwachter 

een registratieattest (model 9) op 
basis van mijn 

sportschutterslicentie 
 

nummer vergunning: ..........................  
datum vergunning: ..............................  
uitgereikt door:  ...................................  
 

 ........................................................  
nummer registratieattest: 
 ........................................................  
datum registratieattest 
 ........................................................  
mijn jachtverlof is vervallen sinds: 
 ........................................................  
 

 ....................................................  
nummer registratieattest: 
 ....................................................  
datum registratieattest 
 ....................................................  
mijn sportschutterslicentie is 
vervallen sinds: 
 ....................................................  

 Ik wens een nieuwe aanvraag te doen voor de aankoop of het verkrijgen van een vuurwapen 
 

 Ik koop dit wapen in het buitenland: welk land? ......................................................................................................  

 Ik koop dit wapen bij een erkend wapenhandelaar 

Gegevens handelaar: ..................................................................................................................................................  

 Ik koop dit wapen bij een erkend wapenverzamelaar 

Gegevens verzamelaar: ..............................................................................................................................................  

 Ik koop dit wapen bij een particulier: naam overdrager: ..........................................................................................  

  de particulier heeft voor dit wapen een vergunning  

 Nummer van de vergunning:  .........................................................................................................................  

  de particulier heeft het wapen geregistreerd op een jachtverlof of sportschutterslicentie 
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REDEN OF MOTIEF VOOR HET BEZIT VAN HET WAPEN 

  Met munitie 

Ik heb volgende wettige reden of motief voor het bezit van dit wapen en voeg ten bewijs hiervan de nodige bijlagen 
bij deze aanvraag: 

 de jacht en faunabeheersactiviteiten 

 sportief en recreatief schieten  

 de uitoefening van een activiteit die bijzondere risico’s inhoudt of het voorhanden hebben van een wapen 
noodzakelijk maakt 

 de persoonlijke verdediging van personen die een objectief en groot risico lopen en die aantonen dat het 
voorhanden hebben van een vuurwapen dit groot risico in grote mate beperkt en hen kan beschermen 

 de intentie een verzameling historische wapens op te bouwen 
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 de deelname aan historische, folkloristische of wetenschappelijke activiteiten 

 Zonder munitie 

Ik wens een wapenvergunning aan te vragen die mij toestaat het wapen voorhanden te houden zonder munitie. 
(OPGELET: een vergunning zonder munitie kan slechts in drie gevallen worden aangevraagd !). Ik bevind mij in het 
volgende geval en voeg als bewijs hiervan de nodige bijlagen bij deze aanvraag: 

 Ik verkreeg dit wapen door erfenis. Het wapen was legaal in het bezit van de overledene en ik deed deze 
aanvraag binnen de twee maanden nadat ik het in mijn bezit heb gekregen 

 Ik was voorheen houder van een jachtverlof of sportschutterslicentie of legitimatiekaart bijzondere wachter en 
het wapen was onder model 9 (aangepast aan de nieuwe wapenwet) geregistreerd. Mijn jachtverlof of 
sportschutterslicentie of legitimatiekaart bijzondere wachter is minder dan drie jaar vervallen. 

 Ik had reeds in het kader van de oude wapenwet een vergunning (model 4) op mijn eigen naam. 

 

VAK III – PLAATS WAAR DE WAPENS BEWAARD WORDEN 

 

 
 Alle hiervoor vermelde wapens zullen bewaard worden op het adres opgegeven als mijn verblijfplaats in vak I 
 
 De hiervoor vermelde wapens zullen worden opgeslagen op het hierna vermelde adres: 
 

 Straat Nummer Bus 
 
 

 Postcode Gemeente 
 

Totaal aantal vuurwapens bewaard op deze 
plaats
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VAK IV – TOESTEMMING INWONENDE GEZINSLEDEN 

 
Ondergetekenden, meerderjarige personen die samenwonen met de aanvrager, verklaren hierbij dat zij zich niet 
verzetten tegen de aanvraag van de  wapenvergunningen voor de wapens opgenomen in VAK II door de persoon 
vermeld in VAK I. 
 
 

Naam en voornaam Verwantschap Handtekening 
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VAK V – TOETSING WETTIGE REDEN 

Gelieve de wettige reden(en) aan te kruisen die u wenst aan te voeren voor uw wapenbezit. Afhankelijk van de 
ingeroepen wettige reden, dient u telkens de vermelde documenten toe te voegen bij uw aanvraag. 
 

 de jacht en faunabeheersactiviteiten 

 

 
 Ik ben houder van minstens één jachtverlof 
 
Toe te voegen stukken 

 Kopie van uw geldig jachtverlof of geldige jachtverloven 

 Indien uw wapen geen lang jachtwapen is, én toegelaten is voor de jacht waar het jachtverlof geldig is, 
voegt u tevens de volgende bijkomende documenten toe: 

 Een medisch attest waarin wordt bevestigd dat u in staat bent om een wapen te hanteren 
zonder gevaar voor uzelf of voor anderen. Dit medisch attest kan worden ingevuld door elke 
arts.  Dit attest mag maximaal 3 maanden oud zijn op datum van uw aanvraag. 

 Een attest van slagen in de praktische proef
8
 

 

  

 het sportief en recreatief schieten 

 

 
 Ik ben houder van een sportschutterslicentie 

Toe te voegen stukken 

 Kopie van uw geldige sportschutterslicentie (voor- en achterkant)  

 Een attest van slagen voor de praktische proef indien u een wapenvergunning aanvraagt voor een 
wapen dat niet behoort tot een wapencategorie waarvoor uw sportschutterslicentie geldig is of indien u 
niet bent vrijgesteld 
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 Een verklaring van uw club waaruit blijkt  

 Dat er met het door u gevraagde kaliber in de club mag geschoten worden en de beoogde 
discipline er is toegelaten. 

 

 
 Ik ben geen houder van een sportschutterslicentie 

Toe te voegen stukken 

 Een verklaring van uw club waaruit blijkt  

 sinds wanneer u bent aangesloten 

 dat u minstens 10 keer in het afgelopen jaar heeft geschoten met wapens. 

 Dat er met het door u gevraagde kaliber in de club mag geschoten worden en de beoogde 
discipline er is toegelaten. 

 Een medisch attest  (maximaal 3 maanden oud) waaruit blijkt dat u een wapen kunt manipuleren zonder 
gevaar voor uzelf of voor anderen 

 Een attest van slagen voor de theoretische proef, georganiseerd door de lokale politie, dat niet ouder is 
dan twee jaar. Indien u niet in het bezit bent van dit document zal de theoretische proef tijdens het 
onderzoek van uw aanvraag worden afgenomen. 

 Een attest van slagen voor de praktische proef indien u niet bent vrijgesteld.
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 de uitoefening van een activiteit die bijzondere risico’s inhoudt of het voorhanden hebben van een 
vuurwapen noodzakelijk maakt
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Toe te voegen stukken 

 Alle stukken waaruit blijkt dat u persoonlijk een bijzonder risico loopt naar aanleiding van uw activiteit, 
alsook alle stukken waaruit de noodzaak blijkt om een vuurwapen voorhanden te hebben. Als 
werknemer kunt u een attest van uw werkgever bezorgen, zelfstandigen kunnen het bijzondere risico 
met alle wettelijke middelen bewijzen. 

 Een medisch attest  (maximaal 3 maanden oud) waaruit blijkt dat u een wapen kunt manipuleren zonder 
gevaar voor uzelf of voor anderen 

 Een attest van slagen voor de theoretische proef, georganiseerd door de lokale politie, dat niet ouder is 
dan twee jaar. Indien u niet in het bezit bent van dit document zal de theoretische proef tijdens het 
onderzoek van uw aanvraag worden afgenomen. 

 Een attest van slagen voor de praktische proef indien u niet bent vrijgesteld. 
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 de persoonlijke verdediging van personen die een objectief en groot risico lopen en die aantonen dat het 
voorhanden hebben van een vuurwapen dit groot risico in grote mate beperkt en hen kan beschermen
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Toe te voegen stukken 

 Alle stukken waaruit blijkt dat u een objectief en groot risico loopt, en dat het voorhanden hebben van 
een vuurwapen dit risico in grote mate beperkt en u kan beschermen. . Eveneens dient u aan te tonen 
dat u voor uw persoonlijke veiligheid reeds alle andere haalbare maatregelen heeft genomen. . 

 Een medisch attest (maximaal 3 maanden oud) waaruit blijkt dat u een wapen kunt manipuleren zonder 
gevaar voor uzelf of voor anderen 

 Een attest van slagen voor de theoretische proef, georganiseerd door de lokale politie, dat niet ouder is 
dan twee jaar. Indien u niet in het bezit bent van dit document zal de theoretische proef tijdens het 
onderzoek van uw aanvraag worden afgenomen. 

 Een attest van slagen voor de praktische proef indien u niet bent vrijgesteld. 
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 de intentie een verzameling historische wapens op te bouwen – enkel munitie in beperkte hoeveelheid 
mogelijk 

 

 
Toe te voegen stukken 

 Een omschrijving van het historische thema dat een latere verzameling rechtvaardigt en tevens beperkt 

 Indien u al wapens bezit, een opsomming van andere wapens die u reeds bezit , die binnen dit thema 
passen en die voor geen andere doeleinden worden gebruikt. 

 Een attest van slagen voor de theoretische proef, georganiseerd door de lokale politie,dat niet ouder is 
dan twee jaar. Indien u niet in het bezit bent van dit document zal de theoretische proef tijdens het 
onderzoek van uw aanvraag worden afgenomen. 
 

 
 de deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten 

 

 
Toe te voegen stukken 

 Een omschrijving van de historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke aard van de 
activiteiten die uw wapenbezit rechtvaardigen. U dient eveneens bewijzen voor te leggen waaruit blijkt 
dat u geregeld met dit wapen aan dit soort activiteiten deelneemt (b.v. een lidmaatschap van een re-
enactment vereniging, van een historische groep, culturele instelling, filmschool, …). Dit attest moet 
worden uitgereikt door een erkende instelling. 

 Een attest van slagen voor de theoretische proef, georganiseerd door de lokale politie, dat niet ouder is 
dan twee jaar. Indien u niet in het bezit bent van dit document zal de theoretische proef tijdens het 
onderzoek van uw aanvraag worden afgenomen. 

 Een attest van slagen voor de praktische proef indien u niet bent vrijgesteld. 
7
 

 
 

 bezit zonder munitie ingevolge erfenis 

 Ik verkreeg dit wapen door erfenis. Het wapen was legaal in het bezit van de overledene en ik deed deze aanvraag 
binnen de twee maanden nadat ik het in mijn bezit heb gekregen 

 
Toe te voegen stukken 

 Een document waaruit blijkt dat u het wapen in bezit kreeg via erfenis (vb. testament, enige erfgenaam, 
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akkoord van andere erfgenamen, enz.) 

 Een verklaring waarin u aangeeft dat u het wapen minder dan twee maanden geleden in uw bezit heeft 
gekregen. 

 Een kopie van de vergunning (model 4) of het registratieattest (model 9) van de overledene 
 

 bezit zonder munitie ingevolge verval geldigheid jachtverlof/sportschutterslicentie/legitimatiekaart bijzonder 
wachter 

Ik was voorheen houder van een jachtverlof of sportschutterslicentie en het wapen was onder model 9 (aangepast aan 
de nieuwe wapenwet) geregistreerd. Mijn jachtverlof of sportschutterslicentie is minder dan drie jaar vervallen  

 
Toe te voegen stukken 

 Een kopie van uw vervallen jachtverlof of sportschutterslicentie of legitimatiekaart 

 Een kopie van het registratieattest (model 9) voor het wapen. 
 

 bezit zonder munitie ingevolge het feit dat men reeds in het kader van de oude wapenwet een vergunning 
(model 4) had op eigen naam. 

 Toe te voegen stukken 

 Een kopie van uw vergunning (model 4) afgeleverd onder de oude wapenwet op uw naam. 
 

VAK VI – VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

Veiligheidsvoorwaarden voor het opslaan van 
vuurwapens 

De volgende vijf algemene veiligheidsmaatregelen 
moeten altijd worden genomen: 

1) de wapens zijn ongeladen 
2) de wapens en de munitie worden steeds buiten het 
bereik van kinderen bewaard 
3) de wapens en de munitie zijn niet ogenblikkelijk samen 
toegankelijk 
4) de wapens en de munitie worden bewaard op een 
plaats die geen uiterlijk kenteken draagt dat er zich een 
wapen of munitie bevindt 
5) het is verboden langer dan noodzakelijk werktuigen die 
een inbraak kunnen vergemakkelijken achter te laten in de 
nabijheid van de plaatsen waar wapens worden bewaard 

U bewaart 1 tot 5 vergunningsplichtige vuurwapens: 
Naast deze vijf algemene veiligheidsvoorwaarden moet 
tevens minstens één van de volgende maatregelen 
worden genomen: 

- het aanbrengen van een veiligheidsslot of 
- het wegnemen en apart bewaren van een voor de 
werking van het wapen essentieel onderdeel of 
- het bevestigen van het wapen met een ketting aan een 
vast punt. 

U bewaart 6 tot 10 vergunningsplichtige vuurwapens: 

Naast de vijf algemene veiligheidsvoorwaarden moet u de 
vergunningsplichtige wapens bewaren in een slotvaste en 
in een stevig materiaal gemaakte wapenkast, die niet 
gemakkelijk kan worden opengebroken en die geen 
uiterlijk kenteken draagt dat ze een wapen of munitie 
bevat. 

U bewaart 11 tot 30 vergunningsplichtige 
vuurwapens: 
Naast de vijf algemene veiligheidsvoorwaarden moet u de 
vergunningsplichtige wapens bewaren in een daarvoor 
ontworpen wapenkluis, gesloten met een mechanisme dat 
niet kan worden geopend dan met behulp van een 
elektronische, magnetische of mechanische sleutel, een 
alfabetische of numerieke combinatie of een biometrische 
herkenning.  

 

De wapenkluis en de munitie bevinden zich in een ruimte 
waarvan alle toegangen en ramen behoorlijk afgesloten 
zijn. De sleutels van de wapenkluis en die van de ruimte 
waarin de wapenkluis en de munitie zich bevinden, worden 
niet op de sloten gelaten en bevinden zich steeds op een 
veilige plaats, buiten het bereik van kinderen en derden, 
waartoe alleen de eigenaar gemakkelijk toegang heeft. 

U bewaart meer dan 30 vergunningsplichtige 
vuuwapens: 

In dit geval moet u, zoals voorheen, voldoen aan de 
technische veiligheidsvoorwaarden van klasse G uit het 
KB (zie tekst van het KB). 

OPGELET: Om te bepalen onder welke categorie u valt 
moeten steeds alle vergunningsplichtige vuurwapens die 
op uw adres worden opgeslagen in rekening worden 
gebracht (vb. Indien twee samenwonende personen elk 4 
vergunningsplichtige vuurwapens bezitten, worden er 8 
vergunningsplichtige vuurwapens opgeslagen op het 
adres en valt men voor de veiligheidsvoorwaarden onder 
de categorie ‘van 6 tot 10 vergunningsplichtige 
vuurwapens’). 

De wettelijke basis van deze bepalingen kan worden 
teruggevonden in: 

 Het Koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling 
van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, 
het in bewaring geven en het verzamelen van 
vuurwapens of munitie zijn onderworpen, gewijzigd bij 
KB 14/4/2009 (B.S. 24/4/2009) 
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Hierbij verklaar ik de wapenvergunningen vermeld in vak II te willen aanvragen. Ik verklaar dat alle gegevens zoals 
hierboven vermeld en zoals opgenomen in de bijlagen, die integraal deel uitmaken van deze aanvraag, juist en volledig 
zijn. 
 
 
 
 
 
Handtekening aanvrager Datum 
 
 .........................................................................................   ......................................................................................  

 

 
TOELICHTING 
 

                                                 
1 Vul hier het rijksregister nummer in dat u terugvindt op de achterzijde van uw identiteitskaart (of op uw sis-kaart). 
Dit nummer bestaat uit uw geboortedatum, in omgekeerde volgorde, gevolgd door nog 5 cijfers 
2
 Een enkelschots wapen is een wapen waarbij één patroon per loop gekamerd kan worden die kan worden 

afgevuurd. Na het afvuren dient de patroon manueel te worden verwijderd, en dient een nieuwe patroon te 
worden geplaatst (b.v. een tweeloop, …) 
3
 Een repeteervuurwapen is een wapen dat projectielen één per één afvuurt bij iedere druk op de trekker. De 

schutter moet het wapen manueel herbewapenen met een hefboom, een grendel of een pomp. De patroon wordt 
geladen uit een magazijn of lader (b.v. een grendelkarabijn, een leveraction karabijn, een pomp actie geweer, …) 
4
 Een semi-automatisch wapen (ook “halfautomaat” genoemd) kan projectielen één per één afvuren bij elke druk 

op de trekker. Na het afvuren van het projectiel wordt automatisch een volgende patroon gekamerd. 
5
 Stuur een kopie mee van het oorspronkelijke model 4 of model 9. Stuur ook documentatie en/of foto mee indien 

de aanvraag een niet-courant wapen betreft. 
6
 Enkel munitie in beperkte hoeveelheid mogelijk 

7
 Vermeld hier het totaal aantal vuurwapens dat zich momenteel op het adres bevindt. Daarbij houdt u geen 

rekening met de nieuwe wapens waarvoor u in deze aanvraag een wapenvergunning aanvraagt. 
8
 U bent vrijgesteld van de praktische proef wanneer u: 

- In het bezit bent van een geldige sportschutterslicentie en uw aanvraag heeft betrekking op een wapen van 
hetzelfde type als het wapen waarvoor u reeds een praktische proef heeft afgelegd in het kader van het 
verkrijgen van uw sportschutterslicentie; 

- U houder bent van een geldig jachtverlof en mijn aanvraag heeft betrekking op een lang vuurwapen. 
- U in de loop van de laatste vijf jaar gedurende minstens zes maanden een geregelde activiteit uitgeoefend 

heeft, waarvoor u een vuurwapen, van hetzelfde type als het type waarvoor u een vergunning aanvraagt, 
voorhanden had of droeg  

- Uw aanvraag betreft een niet-vuurwapen 
- U heeft uw verblijfplaats in het buitenland 
9
 Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal deze wettige reden aanvaard worden, steeds na een individueel 

onderzoek van de bijzondere risico’s die de activiteit oplevert, en de mate waarin het voorhanden hebben van een 
vuurwapen deze risico’s kan beperken. 


