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ARRONDISSEMENTSCOMMISSARIAAT VAN MECHELEN

AANVRAAG VAN EEN VERGUNNING TOT HET
VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN
A.

IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub)
Naam: ……………………………………………………………………………………………….
Voornaam:

………………………………………………………………………………….……

Geboorteplaats en -datum:

……………………………………………………………………..

Nationaliteit:
Rijksregisternummer: ……………………………………………………………………………...
Burgerlijke staat:
Beroep: ……………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Telefoon:………………………………………………………………………………………………..
Fax:……………………………………………………………………………………………………..
GSM:……………………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………….……

B.

GEGEVENS BETREFFENDE HET WAPEN (aankruisen en invullen)
O wapen
O onderdeel van een wapen (bv: loop, enz.)
AARD:

WERKING:

O pistool
O revolver
O lang wapen:
O karabijn
O geweer
O andere (vul in):

O
O

enkelschots (= 1 schot per loop)
repeteer
O grendel
O hefboom (= lever action)
O pomp (= pump action)
O halfautomatisch
..
O andere (vul in):
………………………………………………………………………………………….…………..
………………………………………………………………………………………………………….
Lengte van de loop:………………………..……… Lengte van het wapen: …………………..
Plooibare kolf: O ja
O nee
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Merk:………………………………………..Model…………………………………………………
Type:……………………………………………………………………………………………..….
Kaliber:………………………………………………………………………………………
Serienummer (indien gekend): ……………………………………………………………………

C.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN (aankruisen en invullen)
Waar zal het wapen worden bewaard? …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Welke maatregelen tegen diefstal en verkeerd gebruik heeft u getroffen?
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

D.

UW AANVRAAG BETREFT (aankruisen en invullen)
O Nieuwe aanvraag voor de aankoop en/of bezit van een vuurwapen (ga naar E.1)
Identiteit van de overdrager (verkoper of vorige eigenaar)
Naam en voornaam:…………………………………………………………………………..
of firmanaam:………………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………………………
Telefoon/GSM verkoper:……………………………………………………………………
Fax verkoper:…………………………………………………………………………………
Indien de verkoper een particulier is:
- vergunningsnummer:………………………………………………………………………….
- plaats en datum van uitreiking:……………………………………………………………….

O Aanvraag verlenging bestaande toestand (ga naar E.1)
Datum en nummer van vergunning:.......................................................................................
Uitgereikt door:.......................................................................................................................

O Aanvraag vergunning zonder munitie (ga naar E.2)
Datum en nummer van vergunning:.……………………………………………………………
Uitgereikt door:.……………………………………………………………………………
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E. DE WETTIGE REDENEN VOOR HET BEZIT VAN HET WAPEN
(art. 11, § 3, 9°, van de Wapenwet)
E.1. Enkel in te vullen indien dit een nieuwe aanvraag of een aanvraag
voor een verlenging van een bestaande toestand betreft:
O Jacht en/of faunabeheersactiviteiten (zie: H. “Bij te voegen documenten en/of
inlichtingen”; 1.)
O Sportief en recreatief schieten (zie: H. “Bij te voegen documenten en/of inlichtingen”; 2
en 7)
O Uitoefening van een activiteit die bijzondere risico’s inhoudt of het voorhanden hebben
van een vuurwapen noodzakelijk maakt (zie: H. “Bij te voegen documenten en/of
inlichtingen”; 3 en 7)
O Persoonlijke verdediging (zie: H. “Bij te voegen documenten en/of inlichtingen”; 4 en 7)
O Intentie een verzameling van historische wapens op te bouwen
(zie: H. “Bij te voegen documenten en/of inlichtingen”; 5 en 7)
O Deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten
(zie: H. “Bij te voegen documenten en/of inlichtingen”; 6 en 7)
Belangrijke opmerking: Enkel één van de supra vermelde ‘wettige redenen’ kan als
een geldige reden aangenomen worden om een vergunningsplichtig vuurwapen te
mogen bezitten.

E.2. Enkel in te vullen indien dit een aanvraag voor een vergunning
zonder munitie betreft:
(zie: H. “Bij te voegen documenten en/of inlichtingen”;8)
VERKLARING OP EREWOORD
Hij/Zij verklaart dit wapen verworven te hebben voor 9 juni 2006 en op de hoogte te zijn
van het feit dat het bezit van munitie voor dat wapen (deze wapens) niet toegelaten en
strafbaar is, dat (het) (de) wapen(s) in geen enkele omstandigheid zullen worden
gebruikt en dat hij geen pogingen zal ondernemen om munitie te bekomen of aan te
maken.
Datum + handtekening (voorafgegaan door vermelding “gelezen en goedgekeurd”):
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F.

EUROPESE VUURWAPENPAS (aankruisen en invullen)
Bent u in het bezit van een Europese vuurwapenpas?

O Nee
O Ja, nummer van de pas:

……………………………………………………………...…

Datum afgifte:…………………………………………………….………………………..
Geldig tot:…………………………………………………………………………………………

G.

VERKLARING VAN DE GEZINSLEDEN
(echtgeno(o)t(e), partner, inwonende
kinderen) De ondergetekenden,

naam

voornaam

ouder(s)

en

meerderjarige

verwantschap

handtekening

verklaren dat zij in kennis gesteld werden van de aanvraag tot het voorlopige 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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H. BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN EN/OF INLICHTINGEN
1.
Uw motief is "jacht en/of faunabeheer" (wapens niet ontworpen of
goedgekeurd voor de jacht)
Nummer jachtverlof 1 (kopie bij de aanvraag voegen)
Land

van

Datum

afgifte:………………………………………………………………………………………..
uitreiking:………………………………………………………………………………………..

Uitgereikt door:
Laatst

vernieuwd

…………………………………………………………………………………………
op:……………………………………………………………………………………

Seizoen:

…………………………………………………………………………………………………

Enkel

zondag:……………………………………………………………………………………….

op

Nummer jachtverlof 2 (kopie bij de aanvraag voegen)
Land

van

Datum

afgifte:………………………………………………………………………………………..

uitreiking:………………………………………………………………………………………..

Uitgereikt door:
Laatst

vernieuwd

Seizoen:
Enkel

op

…………………………………………………………………………………………
op:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
zondag:……………………………………………………………………………………….

Nummer jachtverlof 3 (kopie bij de aanvraag voegen)
Land

van

Datum

afgifte:………………………………………………………………………………………..
uitreiking:………………………………………………………………………………………..

Uitgereikt door:
Laatst

vernieuwd

…………………………………………………………………………………………
op:……………………………………………………………………………………

Seizoen:

…………………………………………………………………………………………………

Enkel

zondag:……………………………………………………………………………………….

op

Nummer jachtverlof 4 (kopie bij de aanvraag voegen)
Land

van

Datum

afgifte:………………………………………………………………………………………..
uitreiking:………………………………………………………………………………………..

Uitgereikt door:
Laatst

vernieuwd

Seizoen:

…………………………………………………………………………………………
op:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Enkel op zondag:……………………………………………………………………………………….
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2.

Uw motief is "sportief of recreatief schieten"
Naam club 1: …………………………………………………………………………………………….
Adres schietstand: ……………………………………………………………………………………….

Klasse schietstand:

OA

O.B

O.C

O.D

(conform VLAREM II)

Erkenningsnummer:………………………………………………………………………………………
Lid sedert: ……………………………………Lidmaatschapsnummer:……………………………….
Schietstand:

O.open

O.gesloten

O.militaire

Lengte schietbanen:……………………………………………………………………………………….
Naam club 2: …………………………………………………………………………………………….
Adres schietstand: ……………………………………………………………………………………….

Klasse schietstand:

OA

O.B

O.C

O.D

(conform VLAREM II)

Erkenningsnummer:………………………………………………………………………………………
Lid sedert: ……………………………………Lidmaatschapsnummer:……………………………….
Schietstand:

O.open

O.gesloten

O.militaire

Lengte schietbanen:……………………………………………………………………………………….
Naam club 2: …………………………………………………………………………………………….
Adres schietstand: ……………………………………………………………………………………….

Klasse schietstand:

OA

O.B

O.C

O.D

(conform VLAREM II)

Erkenningsnummer:………………………………………………………………………………………
Lid sedert: ……………………………………Lidmaatschapsnummer:……………………………….
Schietstand:

O.open

O.gesloten

O.militaire

Lengte schietbanen:……………………………………………………………………………………….
Bij uw aanvraag voegt u een verklaring van uw club(s) waaruit blijkt:
1. sinds wanneer u bent aangesloten;
2. dat u regelmatig (minimum 5 maal per jaar) de schietsport beoefent;
3. dat er met het door u gevraagde kaliber in de club mag geschoten worden en de beoogde
discipline er is toegelaten, inzonderheid wanneer het om een halfautomatisch wapen gaat;
4. kopie van uw sportschutterslicentie en/of van uw lidkaart(en) bij uw schuttersclub(s).
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3.
Uitoefening van een activiteit die bijzondere risico’s inhoudt of het voorhanden
hebben van een wapen noodzakelijk maakt
U voegt bij uw aanvraag een uitgebreide motivering en een attest van uw werkgever. Een
zelfstandige bewijst dit bijzondere risico met alle wettelijke middelen.

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 omstandig politieverslag 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
- een opsomming van andere wapens die reeds onder het thema van uw verzameling vallen
en die voor geen andere doeleinden worden gebruikt
- kopieën van de bijhorende “vergunningen zonder munitie”.

6.
Uw motief is "deelname aan historische, folkloristische, culturele of
wetenschappelijke activiteiten"
U voegt bij uw aanvraag een attest van een erkende instelling of vereniging die zich bezighoudt
met de beoogde activiteiten.

7.

Bijkomende vereiste documenten
- Een kopie van alle vergunningen tot het voorhanden hebben van een wapen die u reeds
bezit
- Foto of documentatie van het wapen waarvoor u een vergunning aanvraagt
- Een medisch attest dat bevestigt dat u in staat bent een wapen te manipuleren zonder
gevaar voor uzelf of voor anderen
- Een attest van slagen in de theoretische proef, georganiseerd door uw lokale politie
(maximaal 2 jaar oud)
- Een attest van slagen in de praktische proef (indien de lokale politie oordeelt dat deze
noodzakelijk is)
- Een vrijstelling voor het afleggen van een praktische proef geldt in de volgende gevallen:
-u heeft in de loop van de laatste 5 jaar gedurende minstens 6 maanden een geregelde
activiteit uitgeoefend, waarvoor u een vuurwapen voorhanden had of droeg
-u vraagt een vergunning met uitsluiting van munitie
-uw aanvraag betreft een niet-vuurwapen
-u heeft uw verblijfplaats in het buitenland
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8.

U doet een aanvraag voor een vergunning zonder munitie
OPGELET:Het motief “bezit zonder munitie” kan slechts in enkele specifieke gevallen
worden ingeroepen. Het kan NIET worden ingeroepen voor nieuwe aankopen of
schenkingen !!
- U erft een legaal wapen. Bij uw aanvraag voegt u:
-een document waaruit blijkt dat u dit wapen in uw bezit kreeg via erfenis;
-een kopie van de vergunning of het registratie-attest van de overledene;
-een kopie van alle vergunningen tot het voorhanden hebben van een wapen die
u reeds bezit.
- U wenst een wapen te behouden in uw patrimonium waarvoor u voor de nieuwe
wapenwet reeds een vergunning had of waarvoor u geen vergunning nodig had. Bij
uw aanvraag voegt u:
-een vergunning op uw naam op basis van de oude wapenwet of het registratieattest waaruit blijkt dat u uw wapen onder de oude wapenwet legaal in uw bezit
had;
-een kopie van alle vergunningen tot het voorhanden hebben van een wapen die
u reeds bezit.
- 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. Bij uw aanvraag voegt u;
-een kopie van uw vervallen jachtverlof of sportschutterslicentie;
-een kopie van het registratie-attest (model 9) van het wapen;
-een kopie van alle vergunningen tot het voorhanden hebben van een wapen die
u reeds bezit.
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