
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET VOORHANDEN 
HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN 

 
 
A. Identiteit van de aanvrager (in drukletters a.u.b.) 
 
Naam :  ................................................................................................................................................  
 
Voornaam :  .........................................................................................................................................  
 
Geboorteplaats en -datum :  ................................................................................................................  
 
Rijksregisternummer : ..........................................................................................................................  
 
Burgerlijke staat :  ................................................................................................................................  
 
Nationaliteit :  .......................................................................................................................................  
 
Beroep :  ..............................................................................................................................................  
 
Adres :  ................................................................................................................................................  
 
Telefoonnr. :  ........................................................................................................................................  
 
GSM :  ..................................................................................................................................................  
 
E-mail :  ................................................................................................................................................  
 
 
B. Aantal wapens waarvoor een vergunning wordt gevraagd 
 
Aantal wapens waarvoor in deze aanvraag een vergunning wordt gevraagd: …………….. 
 
OPGELET: per wapen moet een exemplaar van pagina 2 van dit aanvraagformulier worden ingevuld !!!!!! 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
INFORMATIE OVER DE BETALING 
In de artikels 51 tot 54 van de wapenwet werden de rechten en retributies bepaald die moeten worden 
betaald bij de aanvraag, evenals de hernieuwing, van een vergunning voor het voorhanden hebben van 
een vergunningsplichtig wapen. De verschuldigde retributie bij de aanvraag van een of meer 
wapenvergunningen bedraagt 107,47 euro per aanvraag. 

 
Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben zal u van onze diensten een verzoek tot betaling ontvangen. U 
kan het verschuldigde bedrag betalen via overschrijving. De ontvangen retributies worden niet 
terugbetaald in geval van niet-ontvankelijkheid of afwijzing van de aanvraag. 
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1 blad per wapen toevoegen !!!!!  Naam en voornaam aanvrager:……………………………………… Datum aanvraag:…………… 
 
D. Gegevens betreffende het wapen 
 
Wapen of onderdeel: (schrappen wat niet past) 
 
Aard wapen: (kruis aan): 
 pistool 
 revolver 
 karabijn 
 geweer 
 andere: (vul in)…………………………… 

 
Loop: (kruis aan): 
 gladde loop 
 getrokken loop 

 

 
 
Werking: (kruis aan): 
 1 schot 
 repeteer 

 grendel 
 hefboom (= lever action) 
 pomp (= pump action) 

 halfautomatisch 
 andere: (vul in)…………………………… 

 
 
 

Merk: …………………………………………..……. Model en type:……………………………………….. 
 

Kaliber: ……………………………………………….Serienummer:………………………………………… 
 

Fabrikant: ……………………………………………Lengte van de loop:………………………………..… 
 
Land herkomst…………………………………………………………………………………………………... 
 
E. Uw aanvraag betreft: (kruis aan) 

 nieuwe aanvraag voor de aankoop en/of bezit van een vuurwapen 

Identiteit van de overdrager (verkoper of vorige eigenaar) 

Naam en voornaam of firmanaam :  .........................................................................................  

Adres :  .....................................................................................................................................  

Nationaliteit of land :  ................................................................................................................  

Indien aankoop van privépersoon: vergunningsnummer en datum van uitreiking :  

 aanvraag wegens vervallen geldigheid jachtverlof 
datum en nummer registratieattest: …………………………………………………………………….. 

 aanvraag wegens vervallen geldigheid sportschutterslicentie 
datum en nummer registratieattest: …………………………………………………………………….. 

 aanvraag verlenging bestaande vergunning 
datum en nummer vergunning: 
uitgereikt door: ………………………………………………………………………….. 

F. Reden of motief voor het bezit van het wapen: (kruis aan) 
 
 de jacht en/of faunabeheersactiviteiten (bij te voegen documenten zie verder 1 en 7) 

 sportief en recreatief schieten (bij te voegen documenten zie verder 2 en 7) 

 uitoefening van een activiteit die bijzondere risico’s inhoudt (bij te voegen documenten zie verder 3 en 7) 

 persoonlijke verdediging ((bij te voegen documenten zie verder 4 en 7) 

 intentie een verzameling van historische wapens op te bouwen (bij te voegen documenten zie verder 5 en 7) 

 deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten (bij te voegen  
documenten zie verder 6 en 7) 

 bezit zonder munitie (bij te voegen documenten zie verder 8)  
      OPGELET: Het motief bezit zonder munitie kan nog slechts worden ingeroepen in drie gevallen, nl.: 

- bij erfenis van een wapen dat de overledene legaal in zijn bezit had, kan diegene die het 
wapen erft binnen de twee maanden nadat hij het wapen in bezit heeft gekregen, een 
vergunning zonder munitie aanvragen. 

- indien men voorheen houder van een jachtverlof of sportschutterslicentie was en het wapen 
geregistreerd was onder model 9 (aangepast aan de nieuwe wapenwet) kan men tot drie jaar 
na het verval van de geldigheid van het jachtverlof of de sportschutterslicentie een vergunning 
zonder munitie aanvragen. 

- indien men voor het wapen reeds in het kader van de oude wapenwet een vergunning (model 4) 
had op zijn eigen naam. 
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G. Europese vuurwapenpas 
  
Bent u in het bezit van een Europese vuurwapenpas ?  
 
 Nee 
 
 Ja        Nummer van de pas ……………………….datum afgifte…………………………….. 
 
H. Andere wapens opgeslagen op uw adres 
(Identiteit van de eigenaar(s) en een opsomming van deze vuurwapens met vermelding van het merk, 
type, kaliber, indien vergunningsplichtige wapens, ook de datum en het nummer van de vergunning 
 
 .............................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................  
 
 
Datum: ..................................................................  
 
 
Handtekening aanvrager 
 
 
INFORMATIE OVER HET BEWAREN VAN VERGUNNINGSPLICHTIGE VUURWAPENS 
De reglementering bepaalt dat de volgende vijf algemene veiligheidsmaatregelen altijd moeten 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 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 
Verder moeten er naargelang van het aantal vergunningsplichtige vuurwapens dat u opslaat op uw adres nog een aantal bijkomende 
maatregelen worden genomen: 
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, voldoen aan de technische veiligheidsvoorwaarden van klasse G uit het KB 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           
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Verklaring van de gezinsleden 
 
(echtgeno(o)te, partner, inwonende ouder(s) en meerderjarige kinderen) 
 
De ondergetekende(n) (naam, voornaam en graad verwantschap)               Handtekening(en) gezinsleden 
 
 ..................................................................................................................................................... ……. 
 
 .............................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................  
 
verklaren dat zij in kennis gesteld werden van de aanvraag tot het bezit van een vuurwapen door:  
(naam aanvrager) 
 
 .............................................................................................................................................................  
 
 
Zij verklaren geen bezwaar te hebben tegen het uitreiken van een vergunning tot bezit van dit wapen. 
 
Eventuele opmerkingen: 
 
 .............................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................  
 
 .............................................................................................................................................................  
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BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN EN/OF INLICHTINGEN 
 

1. Uw motief is de "jacht en/of faunabeheersactiviteiten" 
U voegt bij uw aanvraag een kopie van uw recent jachtverlof. 
 
Indien uw wapen geen lang jachtwapen is, én toegelaten is voor de jacht waar het jachtverlof geldig is, 
voegt u tevens de documenten vermeld onder punt 7 bij. 
 

2. Uw motief is "sportief of recreatief schieten" 
 
Naam van de schuttersgilde en/of schuttersclub waarvan u lid bent :  ...............................................  
Naam schietstand……………………………………………………………………………………………… 
Datum aansluiting:  ..............................................................................................................................  
Lidnummer :  ........................................................................................................................................  
 
Indien lid van meerdere schietclubs: vul verder in: 
Naam van de schuttersgilde en/of schuttersclub ................................................................................  
Naam schietstand……………………………………………………………………………………...………. 
Datum aansluiting:  ..............................................................................................................................  
Lidnummer :  ........................................................................................................................................  
 
Naam van de schuttersgilde en/of schuttersclub ................................................................................  
Naam schietstand……………………………………………………………………………………………… 
Datum aansluiting:  ..............................................................................................................................  
Lidnummer :  ........................................................................................................................................  
 
Welke disciplines zal u beoefenen?  ....................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
Bij uw aanvraag voegt u een verklaring van uw club waaruit blijkt : 
→ sinds wanneer u bent aangesloten 
→ dat u veilig met een vuurwapen kunt omgaan en regelmatig de schietsport beoefent 
→ dat er met het door u gevraagde kaliber in de club mag geschoten worden en de beoogde discipline 

er is toegelaten. 
→ een kopie van uw sportschutterslicentie en/of van uw lidkaart(en) bij bovengenoemde 

schuttersclub(s) 
 

3. Uw motief is “uitoefening van een activiteit die bijzondere risico’s inhoudt of het 
voorhanden hebben van een vuurwapen noodzakelijk maakt” 

U voegt bij uw aanvraag: 
- een attest van uw werkgever. Een zelfstandige bewijst dit bijzondere risico met alle wettelijke middelen. 
- een uitgebreide motivering 
 

4. Uw motief is “uw persoonlijke verdediging” 
U moet een objectief en groot risico lopen en aantonen dat het voorhanden hebben van een vuurwapen 
dit risico in grote mate beperkt en u kan beschermen. 
U voegt een omstandige motivatie bij uw aanvraag. 
 

5. Uw motief is “een verzameling van historische wapens op te bouwen” 
U voegt bij uw aanvraag: 
- een lidmaatschapskaart van een vereniging van verzamelaars of andere elementen die de intentie om te 
verzamelen ondersteunen 
- een verklaring waarin u het thema van de verzameling opgeeft 
- een opsomming van andere wapens die reeds onder het thema van uw verzameling vallen en die voor 
geen andere doeleinden worden gebruikt en kopies van de bijhorende vergunningen (beperkt zonder 
munitie). 
 

6. Uw motief is “deelname aan historische, folkloristische, culturele of 
wetenschappelijke activiteiten” 

U voegt bij uw aanvraag een attest van een instelling, organisatie of vereniging die zich bezighoudt met 
de beoogde activiteiten. 
 

7. Bijkomende vereiste documenten 
 een medisch attest (maximaal 6 maanden oud) dat bevestigt dat u in staat bent een wapen te 

manipuleren zonder gevaar voor uzelf of voor anderen 
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Een vrijstelling voor het voorleggen van een medisch attest geldt in volgende gevallen: 
→ u bent houder van een geldige sportschutterslicentie 
→ u vraagt een vergunning aan met als motief “een verzameling van historische wapens op te 

bouwen” of “deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke 
activiteiten”  

 een attest van slagen in de theoretische proef, georganiseerd door uw lokale politie (max. 2 jaar oud). 
Indien u niet in het bezit bent van dit document zal de theoretische proef tijdens het onderzoek van 
uw aanvraag worden afgenomen. 

Een vrijstelling voor het voorleggen van een theoretische proef geldt in volgende gevallen: 
→ u bent houder van een geldige sportschutterslicentie  
→ u bent houder van een geldig jachtverlof. 

 een attest van slagen in de praktische proef  
Een vrijstelling voor het afleggen van een praktische proef geldt in volgende gevallen: 
→ u bent houder van een geldige sportschutterslicentie én uw aanvraag heeft betrekking op een 

wapen van hetzelfde type als het wapen waarvoor u reeds een praktische proef heeft 
afgelegd in het raam van het verkrijgen van uw sportschutterslicentie 

→ u heeft in de loop van de laatste vijf jaar gedurende minstens zes maanden een geregelde 
activiteit uitgeoefend, waarvoor u een vuurwapen voorhanden had of droeg 

→ u bent houder van een geldig jachtverlof en uw aanvraag heeft betrekking op een lang 
vuurwapen 

→ u vraagt de vergunning met uitsluiting van munitie (enkel voor verzamelaars) 
→ uw aanvraag betreft een niet-vuurwapen 
→ u heeft uw verblijfplaats in het buitenland 

 
8. Uw motief is “bezit zonder munitie” 

OPGELET:Het motief “bezit zonder munitie” kan nog slechts in drie specifieke 
gevallen worden ingeroepen. Het kan NIET worden ingeroepen voor nieuwe aankopen 
of schenkingen !! 
 
8A. U erft een legaal wapen, dan kan u binnen de twee maanden nadat u het wapen in 
bezit heeft gekregen een vergunning zonder munitie aanvragen 
Bij uw aanvraag voegt u: 
 een document waaruit blijkt dat u het wapen in uw bezit kreeg via erfenis (vb.testament, enige 

erfgenaam, akkoord van andere erfgenamen, enz.) 
 een verklaring op eer 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 registratie-attest (model 9) van de overledene. 
 
8B. U wenst een wapen waarvoor u vóór de nieuwe wapenwet reeds een vergunning 
had te behouden in uw bezit 
Bij uw aanvraag voegt u: 
 een kopie van de vergunning (model 4) op uw naam onder de oude wapenwet. 
 
8C. Uw jachtverlof of sportschutterslicentie is vervallen en u wenst een vergunning 
zonder munitie te vragen voor de wapens die u voorheen onder model 9 voorhanden 
had op basis van uw jachtverlof of sportschutterslicentie 
Deze mogelijkheid bestaat NIET voor wapens die u onder vergunning (model 4) voorhanden hield !!! 
Bij uw aanvraag voegt u: 
 een kopie van uw vervallen jachtverlof of sportschutterslicentie. 
 een kopie van het registratie-attest (model 9) voor het wapen. 



 
 

 


