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(1)
 Het onnodige schrappen 

(2)
 Enkel aankruisen waar nodig 

 

 

AANVRAAG TOT VERGUNNING VOOR HET DRAGEN VAN EEN VUURWAPEN 

NATUURLIJKE PERSONEN 
EERSTE AANVRAAG – VERLENGING(1) 

 

I. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER:  

Naam    :…………………………………………………………………………….. 

Voornamen  :…………………………………………………………………………….. 

Geboorteplaats :…………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum :…………………………………………………………………………….. 

Beroep  :…………………………………………………………………………….. 

Nationaliteit  :…………………………………………………………………………….. 

Burgerlijke staat :…………………………………………………………………………….. 

Adres   :…………………………………………………………………………….. 

Telefoon  :…………………………………………………………………………….. 

GSM   :…………………………………………………………………………….. 

 

II. IDENTIFICATIE VAN HET BETROKKEN WAPEN(2)
: 

II.A. Wapens met kruitaandrijving: 

   : O handvuurwapen: 

     O revolver 

     O enkelschots pistool 

     O halfautomatisch pistool 

   : O lang halfautomatisch vuurwapen: 

     O maximum capaciteit lader of magazijn: 2 patronen 

     O capaciteit lader of magazijn meer dan 2 patronen 

   : O lang vuurwapen met ringvormige percussie 

   : O kort alarmwapen zonder homologatiebewijs 

   : O vuurwapen met 1 of meer gladde lopen (riot gun) 

   : O lang vuurwapen met een pistoolgreep of bepaalde kolven 

   : O trommelkarabijn zonder historisch of folkloristisch karakter 

   : O vuurwapen dat munitie voor pistool of revolvers afvuurt 

   : O verweerwapen omgevormd voor munitie voor jacht- of sportwapens 

 

II.B. Wapens met een andere aandrijving dan kruit: 

   : O kort namaakwapen waarvan E2,5 m > 7,5 Joules 

   : O kort repeteer wapen waarvan E2,5 m > 7,5 Joules 

   : O kort halfautomatisch wapen waarvan E2,5 m > 7,5 Joules 

   : O kort automatisch wapen waarvan E2,5 m > 7,5 Joules 

   : O kort slingerwapen waarvan E2,5 m > 7,5 Joules 
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(3)
 enkel in te vullen door jagers/sportschutters 

 

 

II.C. Andere wapens: 

: O matrak   

   : O verweerwapen geneutraliseerd op een andere wijze dan bepaald in 

   : art. 2 en 3 van het KB van 20 september 1991 betreffende de wapens 

   : voor wapenrekken. 

 

II.D. Identificatie van het betrokken wapen 
 

Merk    :……………………………………………………………………….. 

Model    :……………………………………………………………………….. 

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

Lengte van het wapen :……………………………………………………………………….. 

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

Plooibare/uittrekbare kolf :……………………………………………………………………….. 

 

III. ANDER WAPENBEZIT: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. OVERHEID DIE DE VERGUNNING TOT VOORHANDEN HEBBEN HEEFT UITGEREIKT: 

Overheid   :……………………………………………………………………….. 

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

Nummer bezitsvergunning :……………………………………………………………………….. 

 

V. INSTANTIE DIE HET JACHTVERLOF/SPORTSCHUTTERSLICENTIE HEEFT UITGEREIKT(3): 

Naam instantie  :…….…………………………………………………………………. 

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

Nummer JV/SSL  :……………………………………………………………………….. 

 

VI. REDENEN VAN DE AANVRAAG TOT WAPENDRACHT: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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VII. OMSTANDIGHEDEN EN PLAATSEN WAAR HET WAPEN ZAL WORDEN GEDRAGEN: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

VIII. OVER TE MAKEN STUKKEN: 

1. Een pasfoto 

2. Een kopie van het jachtverlof / sportschutterslicentie 

3. Een uittreksel uit het strafregister van minder dan 6 maanden oud 

4. Een bewijs van lidmaatschap van een erkende schuttersvereniging  

5. Een bewijs van slagen voor de theoretische proef van maximum 2 jaar oud 

6. Een medisch attest 

 

 

 

Datum:       Handtekening en naam aanvrager: 

 

 

 

 

BELANGRIJKE OPMERKING: 

 
De aanvrager moet ten allen tijde in staat zijn om zijn/haar parate kennis van de wet op de wettige 
verdediging te bewijzen op verzoek van de Arrondissementscommissari .s   
(Wettige verdediging: art. 416 en 417 van het Strafwetboek) 

 

 

Voor meer info inzake persoonsgegevensbescherming en voor de uitoefening van uw rechten 

verwijzen wij u door naar de website www.ibz.be/nl/persoonsgegevens  
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