Print Form

AANVRAAGFORMULIER VAN EEN VERGUNNING TOT HET
VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN
Identiteit van de aanvrager
Natuurlijk Persoon
Naam :……………………………………….…
Voornaam :……………………….……………
Geboortedatum en geboorteplaats :………...
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Rijksregisternummer : …………….………….
Adres :………………………………………….
…………………………………………………..
Postcode :……………………………………..
Gemeente :………………………………..…..
Tel/Fax :………………………………….…….
GSM :…………………………………………..
e-mail :…………………………………………
Beroep :………………………………………...

Rechtspersoon
Firmanaam :……………………………………
…………………………………………………..
Zetel :…………………………………………...
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Zaakvoerder :………………………………….
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
Tel/Fax :………………………………………..
e-mail :…………………………………………

o Hernieuwing – nummer van de oude vergunning : ..........................................................
Identiteit van de overdrager ( indien gekend op moment bij het indienen van de aanvraag)
o Particulier

o Wapenhandelaar

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Eigenschappen van het wapen:
Deze rubriek beoogt het wapen of het onderdeel onderworpen aan een vergunning.
Type van het wapen : (keuze aankruisen)
o pistool
o revolver
o karabijn of geweer
o niet-vuurwapen
o andere : ..........................................
Schietwijze : (keuze aankruisen)
o enkelschot
o grendel
o repeteer
o hendel
o semi-automatisch
o tweeloop
o andere : ..........................................
o andere : ..........................................
Maximum capaciteit van lader of magazijn ............................................................................
Model : ………………………………………
Merk : ........................................................ kaliber : ...............................................................
Fabrikant : ................................................. serienummer (indien gekend) : ..........................
Lengte v/d loop : ....................................... Lengte v/h wapen : .............................................
Verblijfplaats
Adres waar het wapen wordt bewaard :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Wettige reden :
Kruis de reden aan waar voor u een aanvraag doet tot het verkrijgen van een vergunning

o jacht en/of faunabeheeractiviteiten
Voeg hierbij een kopie van het geldig jachtverlof. U bent vrijgesteld van de theoretische proef en ook van de
praktische voor zover het gaat om aanvragen voor lange wapens die toegelaten zijn waar uw jachtverlof geldig is.

o Sportief en recreatief schieten
Voeg hierbij een attest van regelmatig bezoek aan elke schietstand,die u bezoekt (kopie in bijlage) of een kopie
van uw sportschutterslicentie.
Houders van een sportschutterslicentie zijn vrijgesteld van de theoretische proef en ook voor de praktische proef
voor zover het een aanvraag voor een wapen betreft dat in een categorie valt waarvoor de licentie geldig is.
Houders van een sportschutterslicentie zijn bovendien ook vrijgesteld van het medisch attest.

o Uitoefening van een activiteit die bijzondere risico’s inhoudt
Voeg hierbij een attest van uw werkgever. Indien u zelfstandige bent, mag u dit bewijzen door alle wettelijke
middelen.

o Persoonlijke verdediging
U moet enerzijds aantonen, dat u zich blootstelt aan een objectief en groot risico en anderzijds dat het voorhanden
hebben van een vuurwapen dit groot risico in grote mate beperkt of u kan beschermen (nadat u alle andere
realistische oplossing mogelijkheden heeft geprobeerd). Hiervoor is een politieverslag noodzakelijk.

o Intentie een verzameling historische wapens op te bouwen
Voeg hierbij :
De lijst van de wapens die reeds tot het thema van de collectie behoren en die niet gebruikt worden voor andere;
kopieën van de desbetreffende doeleindenvergunningen.
Wie een vergunning aanvraagt met deze wettige reden is vrijgesteld van de praktische proef en moet geen
medisch attest voorleggen.

o Deelname
activiteiten

aan

historische,

folkloristische,

culturele

of

wetenschappelijke

Voeg hierbij een bewijs van de instelling, de organisatie of de vereniging die zich bezighoudt met deze activiteiten.
Wie een vergunning aanvraagt met deze wettige reden moet geen medisch attest voorleggen

o Bezit van een vuurwapen zonder munitie
Opgelet: enkel mogelijk voor wapens die:
- reeds voor de nieuwe wapenwet legaal in bezit waren
- bij erfenis van een wapen dat legaal vergund voorhanden werd gehouden door de overledene
- voorhanden gehouden werden via jachtverlof of sportschutterslicentie en waarvan de houder niet meer
actief is als jager of sportschutter of bijzonder veldwachter.
Voeg bij uw aanvraag:
Een bewijs dat het wapen wettig voorhanden werd gehouden onder de oude wet (kopie van de vergunning tot het
voorhanden hebben van het vuurwapen of het model 9 voor houders jachtverlof/sportschutterslicentie)
Wie een vergunning aanvraagt zonder munitie is vrijgesteld van de praktische en theoretische proeven en moet
geen medisch attest voorleggen

Gedaan te …………………………………………………….op…………………………………
HANDTEKENING VAN DE AANVRAGER
………………………………………..
VERPLICHT BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN :
- een lijst van alle vuurwapens die reeds in uw bezit zijn, met vermelding van hun eigenschappen, serienummer,
vergunningsnummer en met een foto of afbeelding die toelaat het wapen te identificeren.
- Het schriftelijk en ondertekend akkoord met uw aanvraag van uw meerderjarige inwonende gezinsleden.
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