
  
 
   
 

       
              

 

       
  

 

  
         

      
 

                 

 

             

          

                   

   

               

                 

                

       

       

                

                

              

                  

                  

 

               

     

          

                 

 
 

    
 
 

   
 
 

    
 
 

 
 
 

 

Federale Diensten Gouverneur Antwerpen – Dienst Wapens 
Provincie Antwerpen 

Model 12
 
MAATREGELEN TE NEMEN BIJ DE BEWARING VAN EEN VUURWAPEN
 

OM DIEFSTALLEN EN ONGEVALLEN TE VOORKOMEN.
 

1) Het vuurwapen te allen tijde (zelfs wanneer een volwassene aanwezig is) buiten het bereik van kinderen 

bewaren. 

2) Het wordt ten stelligste afgeraden een vuurwapen geladen en gewapend te bewaren. 

3) Het vuurwapen en de munitie op onderscheiden plaatsen bewaren. 

4) Het vuurwapen slechts hanteren en onderhouden nadat men er zich van heeft vergewist dat het niet geladen is, 

dit wil zeggen: 

a)	 het vuurwapen in een veilige richting houden tijdens de gehele duur van de manipulatie; 

b)	 de trommel of het magazijn ledigen of de lader verwijderen en hem in voorkomend geval ledigen; 

c) bij een vuurwapen voorzien van bewegende onderdelen (slede), deze bewegen om een eventuele patroon uit 

de kamer te verwijderen en deze nazien; 

d) nazien of niets de loop verstopt; 

e) de trekker activeren terwijl men de loop van het vuurwapen in een veilige richting houdt. 

5)	 Bij afwezigheid, het vuurwapen verbergen in een slotvaste inbraakbestendige kast, koffer of brandkoffer of, bij 

gebreke van een dergelijke beveiliging, het vuurwapen uitrusten met een onafhankelijk mechanisme dat zijn 

gebruik tijdelijk belet, zoals een trekkerslot, een kabel of een vasthechting aan een vast punt. De sleutels van 

deze kasten, koffers, brandkoffers of mechanismen niet op de sloten laten steken en ze op een veilige plaats 

bewaren. 

6) Bij langdurige afwezigheid, de mogelijkheid overwegen het vuurwapen onder te brengen in een kluis 

(bijvoorbeeld gehuurd in een bank). 

7) Bij afwezigheid, de munitie bewaren op een slotvaste plaats. 

8) Bij diefstal of verlies van een vuurwapen, dit onmiddellijk melden aan de lokale of federale politie. 

Voor kennisneming, de ………………………………………….. 

Naam, voornaam: ………………………………………………. 

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

Handtekening: 

FEDERALE DIENSTEN GOUVERNEUR ANTWERPEN – DIENST WAPENS
 

ITALIËLEI 4 BUS 16, 2000 ANTWERPEN – TELEFOON 03/204.03.35 – TELEFAX 03/204.03.70 – WAPENS@FDGANTWERPEN.BE
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