
Federale Overheid, Dienst wapens – Provincieplein 1 – 3010 Leuven 

Vergunning tot het voorhanden hebben 
van een vuurwapen 
AANVRAAG 

Opgelet: Indien u het aanvraagformulier niet volledig invult en de gevraagde stukken niet 
bijvoegt, kan uw aanvraag niet behandeld worden! 

A. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub)

Naam: ..................................................................................................................................  
Voornaam: ...........................................................................................................................  
Geboorteplaats en -datum:  .................................................................................................  
Rijksregisternummer:...........................................................................................................  
Burgerlijke staat: ..................................................................................................................  
Nationaliteit: .........................................................................................................................  
Beroep: ................................................................................................................................  
Adres:  ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  
Telefoon/GSM/Fax:  ..................................... / .................................. / .................................  
E-mailadres:  .......................................................................................................................  

B. REDEN OF MOTIEF VOOR HET BEZIT VAN HET WAPEN
(aankruisen en invullen)

� Jacht en/of faunabeheeractiviteiten (zie: bij te voegen documenten, 1 en 9) 
� Sportief en recreatief schieten (zie: bij te voegen documenten, 2 en 9) 
� Uitoefening van een activiteit die bijzondere risico's inhoudt 

(zie: bij te voegen documenten, 3 en 9) 
� Persoonlijke verdediging (zie: bij te voegen documenten, 4 en 9) 
� Intentie een verzameling van historische wapens op te bouwen 

(zie: bij te voegen documenten, 5 en 9) 
� Deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten (zie: bij te 

voegen documenten, 6 en 9) 
�  Bezit van een vuurwapen zonder munitie 

Opgelet: Dit is enkel mogelijk voor wapens die u voordien reeds legaal in uw bezit had (zie: bij te 
voegen documenten, 7) 

�  Erfenis: � vergunning met munitie 
   � vergunning zonder munitie   

Opgelet: Dit is enkel mogelijk voor wapens die voordien legaal vergund waren (zie: bij te voegen 
documenten, 8) 
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C. EUROPESE VUURWAPENPAS (aankruisen en invullen) 

Bent u in het bezit van een Europese vuurwapenpas? 
� Nee 
� Ja, nummer van de pas:  ..................................  datum afgifte:  ....................................  

D. VEILIGHEIDSMAATREGELEN (aankruisen en invullen) 

Waar zal het (de) wapen(s) worden bewaard?  .........................................................................................  
  
Welke maatregelen tegen diefstal en ter beveiliging van de openbare orde heeft u getroffen? 
  
  
  
Bezit u een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor wapenbezit  (dit is geen wettelijke 

verplichting)? 
 � ja � nee 
Naam van de verzekeringsmaatschappij:  .................................................................................................  
Adres:   
  
Polisnummer: .............................................................................................................................................  

 
 

Recent werd het KB van 24/4/1997 over de veiligheidsmaatregelen gewijzigd. Elke particuliere 
wapenbezitter dient voortaan enkele veiligheidsmaatregelen te treffen ongeacht het aantal 
wapens in zijn bezit. 

 
Elke particulier moet bij het opslagen van zijn vergunningsplichtige vuurwapens voldoen aan volgende 

voorwaarden: 
- de wapens moeten ongeladen bewaard worden; 
- de wapens en munitie dienen steeds buiten het bereik van kinderen bewaard te worden; 
- de wapens en munitie mogen niet ogenblikkelijk samen toegankelijk zijn; 
- de plaats waar de wapens en de munitie worden bewaard, mag geen uiterlijk kenteken dragen dat 

aangeeft dat er zich een wapen of munitie bevindt; 
- er mogen geen werktuigen die een inbraak kunnen vergemakkelijken langer dan noodzakelijk 

achtergelaten worden in de nabijheid van de plaatsen waar de wapens opgeslagen 
worden; 

- bij (poging tot) diefstal dient er onmiddellijk aangifte te worden gedaan bij de politie. 
 
 
Vanaf 25 april 2010 dienen particuliere wapenbezitters daarnaast ook te voldoen aan enkele 

veiligheidsmaatregelen afhankelijk van het aantal wapens in hun bezit. 
 
Wie minder dan 6 vergunningsplichtige vuurwapens bezit, dient minstens één van volgende bijkomende 

veiligheidsmaatregelen te treffen: 
- aanbrengen van een veiligheidsslot; 
-  wegnemen en apart bewaren van een voor de werking van het wapen essentieel onderdeel (vb. 

grendel of loop); 
- bevestigen van het wapen met een ketting aan een vast punt. 
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Particulieren die tussen 6 en 11 vergunningsplichtige vuurwapens bezitten, moeten deze wapens 
bewaren in een slotvaste en in een stevig vastgemaakte wapenkast, die niet gemakkelijk 
kan worden opgebroken en die geen uiterlijk kenteken draagt dat ze een wapen of munitie 
kan bevatten. 

 
Personen die 11 tem 30 vergunningsplichtige vuurwapens in hun bezit hebben, moeten opgeslagen 

worden in een daarvoor ontworpen wapenkluis. Alle toegangen en ramen van de ruimte 
waarin de wapenkluis en de munitie geplaatst worden, moeten behoorlijk afgesloten 
worden. De sleutels van zowel de wapenkluis als van de betrokken ruimte mogen niet op de 
sloten gelaten worden en dienen op een veilige, voor kinderen en derden ontoereikbare  
plaats bewaard te worden.  

 
Particulieren die meer dan 30 vergunningsplichtige vuurwapens bezitten, dienen te voldoen aan de 

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. 

E. DATUM EN HANDTEKENING 

Datum:  
 

 
Handtekening van de aanvrager: ........................................................................................  
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F. ANDERE WAPENS OPGESLAGEN OP UW ADRES 

Identiteit van de eigenaar(s) en een opsomming van deze vuurwapens met vermelding van het merk, type, kaliber en, indien vergunningsplichtige wapens, de 
datum en het nummer van de vergunning  

Eigenaar Aard Merk Model en type Kaliber Serienummer 
wapen 

Vergunning 

Voorbeelden: Pistool, revolver, 
lang wapen 

FN, Colt, Erma, 
Heckler en Koch… 

Pyton, G3, Tiger … 
Grendel, halfauto-
matisch… 

.357, magnum, 

.22 L.R., .45 ACP… 
CAU12355 4/360152/94/2131 
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BIJLAGE 1 : bij te voegen documenten en/of inlichtingen 
 
1. Uw motief is "jacht en/of faunabeheer" 

Nummer jachtverlof 1:   ........................................................................................  
Land van afgifte:   ........................................................................................  
Datum uitreiking:  ........................................................................................  
Uitgereikt door:   ........................................................................................  
Laatst vernieuwd op:  ........................................................................................  
Seizoen:   ........................................................................................  
Enkel op zondag:  ........................................................................................  
 
Nummer jachtverlof 2:   ........................................................................................  
Land van afgifte:   ........................................................................................  
Datum uitreiking:  ........................................................................................  
Uitgereikt door:   ........................................................................................  
Laatst vernieuwd op:  ........................................................................................  
Seizoen:   ........................................................................................  
Enkel op zondag:  ........................................................................................  
 
U voegt bij uw aanvraag een kopie van uw recent jachtverlof. 

2. Uw motief is "sportief of recreatief schieten" 

Naam club 1:   ............................................................................................  
Adres schietstand:   ............................................................................................  
  ............................................................................................  
Klasse schietstand: � A � B � C � D (conform VLAREM II) 
Erkenningsnummer:  ............................................................................................  
Lid sedert:   ........................  Lidmaatschapsnummer: .........................................  
Schietstand: � open � gesloten � militaire 
Lengte schietbaan:   ............................................................................................  
 
Naam club 2:   ............................................................................................  
Adres schietstand:   ............................................................................................  
  ............................................................................................  
Klasse schietstand: � A � B � C � D
 (conform VLAREM II) 
Erkenningsnummer:  ............................................................................................  
Lid sedert:   ........................  Lidmaatschapsnummer: .........................................  
Schietstand: � open � gesloten � militaire 
Lengte schietbaan:   ............................................................................................  
 
Naam club 3:   ............................................................................................  
Adres schietstand:   ............................................................................................  
  ............................................................................................  
Klasse schietstand: � A � B � C � D
 (conform VLAREM II) 
Erkenningsnummer:  ............................................................................................  
Lid sedert:   ........................  Lidmaatschapsnummer: .........................................  
Schietstand: � open � gesloten � militaire 
Lengte schietbaan:   ............................................................................................  
 

  



 

 

Naam club 4:   ............................................................................................  
Adres schietstand:   ............................................................................................  
  ............................................................................................  
Klasse schietstand: � A � B � C � D
 (conform VLAREM II) 
Erkenningsnummer:  ............................................................................................  
Lid sedert: .....................................Lidmaatschapsnummer: .................................  
Schietstand: � open � gesloten � militaire 
Lengte schietbaan:   ............................................................................................  
Welke disciplines zal u beoefenen: ......................................................................  
 ............................................................................................................................  
Bij uw aanvraag voegt u een verklaring van uw club(s) waaruit blijkt: 
1. sinds wanneer u bent aangesloten 
2. dat u veilig met een vuurwapen kunt omgaan en regelmatig (minimum 10 maal 

per jaar per wapen) 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. 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" 

U voegt bij uw aanvraag een attest van uw werkgever. Een zelfstandige bewijst 
dit bijzonder 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 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 (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 of vereniging die zich 
bezighoudt met de beoogde activiteiten. 



 

 

 

7. Uw vraagt een vergunning zonder munitie 

U voegt 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) 
 

8. Erfenis 

 Indien u een (legaal) wapen hebt geërfd, dient u binnen de twee maanden nadat   
 het wapen in uw bezit is gekomen een bezitsvergunning aan te vragen. 
  
 U kan voor dit wapen zowel een bezitsvergunning met munitie als zonder munitie   
 bekomen. 
 
   - Indien u een vergunning met munitie wenst, dient u zich te   
   beroepen op één van de vorige wettige redenen en de stukken die nodig 
   zijn om dit motief te onderbouwen, bij te voegen. 
   - Indien u een vergunning zonder munitie wilt bekomen, dient u de  
   stukken gevraagd in punt 7 bij te voegen. 
 

9. Bijkomende vereiste documenten 

- Foto of documentatie van het wapen waarvoor u een vergunning aanvraagt 
(indien het gaat om een niet courant wapen) 

- Een medisch attest dat bevestigt dat u in staat bent een wapen te manipuleren 
zonder gevaar voor uzelf of voor anderen (wordt later opgevraagd) 

- Een attest van slagen in de theoretische proef, georganiseerd door uw lokale 
politie (maximaal 2 jaar oud) (indien u hierover reeds beschikt, zoniet 
wordt dit later opgevraagd) 

- 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 (enkel voor deelname aan 
historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten of om een wapenverzameling te 
starten) 

 - uw aanvraag betreft een niet-vuurwapen 
 - u heeft uw verblijfplaats in het buitenland 

 

 



 

 

10. Informatie over de betaling 

In de programmawet van 27 december 2006 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 wapenvergunning 
bedraagt 114,56 euro per aanvraag (ongeacht het gevraagde aantal 
vergunningen). 
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. 
 
! Opgelet: Gelieve te wachten met het verschuldigde bedrag te betalen tot u de 
betalingsvraag heeft ontvangen. 

 
 
 

(laatste keer bijgewerkt op 9/12/2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het kader van de vervulling van onze taak van openbaar belang nemen wij uw relevante persoonlijke 
gegevens op in onze bestanden. Conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming kan u uw persoonsgegevens opvragen, inkijken zo nodig laten corrigeren. In 
bepaalde gevallen, en indien daarvoor goede redenen zijn, kan u vragen om deze gegevens te wissen. 
Alle informatie hierover vindt u op www.vlaamsbrabant.be/privacy  
 

http://www.vlaamsbrabant.be/


 

 

BIJLAGE 2 : kenmerken van het (de) wapen(s). 
 
OPGELET : gelieve per wapen één blad in te vullen 
 

� wapen of � onderdeel  
 
aard wapen: werking: 
� pistool � 1 schots 
� revolver � repeteer 
� lang wapen                                          � tuimelaar  
 � karabijn                                           � trommel 
 � geweer                                            � halfautomatisch 
� andere (vul in):……………………..  
  type:  
� loop � enkelloop 
 � glad � juxtaposé 
 � getrokken        � superposé 
Lengte van de loop: ......................  � tweeloop met 2 verschillende kalibers 
Lengte van het wapen: .................  � pompactie 
Plooibare kolf: � ja � nee             �  hefboom 
                                                   �  grendel 
                                                   �  drilling 
                                                   �  vierling 

 

Merk: .................................................  Model en type:  ..................................  
Kaliber: ..............................................  Serienummer:  ...................................  
Fabrikant en land van fabricage:  .......................................................................  

 

� 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:  ........................................................................................................  
  ........................................................................................................  
 Telefoon/GSM/Fax:  ............................ / ............................ / ........................  
 Nationaliteit of land:  ...................................................................................  
 Indien aankoop van privé-persoon, vergunningsnummer en datum van 

uitreiking: ....................................................................................................  
� Aanvraag wegens vervallen geldigheid jachtverlof 
 Datum en nummer van registratieattest: ..........................................................  
� Aanvraag wegens vervallen geldigheid sportschutterslicentie 
 Datum en nummer van registratieattest ...........................................................  
� Aanvraag hernieuwing bestaande vergunning 
 Datum en nummer van vergunning:  ...............................................................  
 Uitgereikt door:  ...............................................................................................  
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