AANVRAAG (recto) - v16.2

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT HET
VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN - PARTICULIER
KONINKRIJK BELGIË - DE HOGE AMBTENAAR VAN DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE
De Lignestraat 40 - 1000 Brussel - Tel : 02/507.99.11 - Fax : 02/507.99.33

IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER (in drukletters aub)
Naam :
Voornaam :
Geboorteplaats en -datum :
Rijksregisternummer :
Adres :
Postcode :
Gemeente :
Nationaliteit :
Beroep :
Telefoonnummer :
Gsm-nummer :
E-mailadres :
OVERZICHT WAPENS
Aantal wapens waarvoor in deze aanvraag een vergunning wordt gevraagd :
OPGELET : per wapen moet een exemplaar van bijlage 1 van dit formulier worden ingevuld !
Aantal wapens reeds in bezit :
Plaats waar de wapens bewaard worden :

Genomen veiligheidsmaatregelen :

BIJGEVOEGDE DOCUMENTEN (cf. bijlage 2 ; gelieve aan te kruisen)
 Een volledig ingevulde bijlage 1 per wapen
 Een recto-verso kopie van uw identiteitskaart
 Een bewijs van lidmaatschap van één of meerdere schuttersgilden/schuttersclubs voor het lopende jaar
 Een ingevuld medisch attest (max. 3 maanden oud)
 Een ingevuld en ondertekend attest “instemming medebewoner” per inwonende volwassene
 Een attest van slagen in de theoretische proef (max. 2 jaar oud)
 Een attest van slagen in de praktische proef
 Een recto-verso kopie van uw geldig jachtverlof
 Een recto-verso kopie van uw geldige sportschutterslicentie
Datum :

Handtekening :

VUL DEZE DOCUMENTEN MET ZORG IN. ELKE ONVOLLEDIGHEID KAN LEIDEN TOT EEN
ERNSTIGE VERTRAGING IN DE BEHANDELING VAN UW DOSSIER.

AANVRAAG (verso) - v16.2
INFORMATIE OVER HET BEWAREN EN HET TRANSPORT VAN VERGUNNINGSPLICHTIGE
VUURWAPENS (KB van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en
het verzamelen van vuurwapens of munitie)

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 de 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 vuurwapens:
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.
Een particulier mag een vergunningsplichtig wapen alleen vervoeren als de volgende voorwaarden worden nageleefd:
1. het wapen is ongeladen en de vervoerde magazijnen zijn leeg;
2. het wapen is onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor zijn werking
essentieel onderdeel;
3. het wapen wordt buiten het zicht en buiten handbereik vervoerd, in een geschikte en slotvaste koffer of etui;
4. de munitie wordt veilig verpakt vervoerd in een geschikte en slotvaste koffer of etui;
5. als het vervoer met de wagen gebeurt, worden de koffers of de etuis met het wapen en de munitie vervoerd in de
slotvaste koffer van het voertuig. Deze bepaling is niet van toepassing op het jachtterrein;
6. het voertuig blijft niet zonder toezicht achter.

Iedere persoon die het slachtoffer is van diefstal of verlies van vuurwapens, losse onderdelen, munitie, registers
of documenten (Model4/Model6/Model9) met betrekking daartoe, moet hiervan onverwijld aangifte doen bij
een politiedienst en deze binnen de 48 uur precieze gegevens verstrekken over de aard van de gestolen zaken.
Ditzelfde geldt in geval van poging tot diefstal.

AANVRAAG BIJLAGE 2 (recto) - v16.2

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT HET
VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN

BIJLAGE 2
BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN EN/OF INLICHTINGEN
1. Uw motief is “Jacht en/of faunabeheersactiviteiten”
Voeg bij uw aanvraag een recto-verso kopie van uw geldig jachtverlof.
2. Uw motief is “Sportief en recreatief schieten”
Voeg bij uw aanvraag een bewijs van lidmaatschap van één of meerdere schuttersgilden en/of schuttersclubs voor
het lopende jaar OF een recto-verso kopie van uw geldige sportschutterslicentie.
3. Uw motief is “Uitoefening van een activiteit die bijzondere risico’s inhoudt of het voorhanden hebben van een
vuurwapen noodzakelijk maakt”
Voeg bij uw aanvraag een omstandig verslag van uw werkgever dat het bijzondere risico of de noodzaak
onomstotelijk aantoont. Een zelfstandige bewijst dit zelf met alle wettelijke middelen.
4. Uw motief is “Persoonlijke verdediging”
Voeg bij uw aanvraag een omstandig verslag (bevattende kopieën van processen-verbaal, ..) dat onomstotelijk
aantoont dat
 U een ernstig en objectief risico loopt
 Het bezit van een vuurwapen dit belangrijk risico doet afnemen en u kan beschermen
 U reeds alle andere realistische maatregelen heeft genomen voor uw persoonlijke veiligheid
5. Uw motief is “Intentie een verzameling van historische wapens op te bouwen”
Voeg bij uw aanvraag
 Een lidmaatschapskaart van een vereniging van verzamelaars of andere elementen die de intentie om te
verzamelen ondersteunen
 Een duidelijk afgelijnde omschrijving van het thema voor uw toekomstige verzameling
 Een opsomming van uw andere wapens die reeds onder het thema van uw verzameling vallen
6. Uw motief is “Deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten”
Voeg bij uw aanvraag een attest van de instelling, organisatie of vereniging die zich bezighoudt met de beoogde
activiteiten.
7. Passief wapenbezit zonder munitie
Opgelet : het “Passief wapenbezit” kan nog slechts in volgende drie specifieke gevallen worden ingeroepen
a. U erft een legaal wapen, dan kan u binnen de drie maanden nadat u het wapen in bezit heeft gekregen een
vergunning zonder munitie aanvragen
U voegt bij uw aanvraag een document waaruit blijkt dat u het wapen in uw bezit kreeg via een erfenis
(testament, enige erfgenaam, akkoord van de andere erfgenamen, ..) en op welke datum, alsook een kopie van
de vergunning (model 4) of het registratie-attest (model 9) op naam van de overledene. Daarnaast stuurt u ook
een ingevulde en ondertekende verklaring op erewoord “zonder munitie” mee.

AANVRAAG BIJLAGE 2 (verso) - v16.2
b. U wenst een wapen waarvoor u vóór de nieuwe wapenwet reeds een vergunning had in uw bezit te houden
Voeg bij uw aanvraag een kopie van de oude vergunning (model 4) op uw naam. Daarnaast stuurt u ook een
ingevulde en ondertekende verklaring op erewoord “zonder munitie” mee.
c. 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 dat jachtverlof of die
sportschutterslicentie
Voeg bij uw aanvraag een kopie van uw vervallen jachtverlof of sportschutterslicentie en een kopie van het
registratie-attest (model 9) voor het wapen. Daarnaast stuurt u ook een ingevulde en ondertekende verklaring
op erewoord “zonder munitie” mee.
8. Documenten die steeds moeten meegestuurd worden :


Een recto-verso kopie van uw identiteitskaart



Een ingevuld en ondertekend attest “instemming medebewoner” per inwonende volwassene, samen met een
afschrift van hun identiteitskaart



Een ingevuld medisch attest (max. 3 maanden oud)
Een vrijstelling geldt in volgende gevallen :
→ u bent houder van een geldige sportschutterslicentie
→ u vraagt een vergunning aan met als motief “Intentie een verzameling van historische wapens op te bouwen”,
“Deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten” of “Passief
wapenbezit”



Een attest van slagen in de theoretische proef (max. 2 jaar oud)
Een vrijstelling geldt in volgende gevallen :
→ u bent houder van een geldig jachtverlof voor zover de aanvraag betrekking heeft op een lang vuurwapen
daar toegelaten waar het jachtverlof geldig is
→ u bent houder van een geldige sportschutterslicentie voor zover de aanvraag betrekking heeft op een wapen
van hetzelfde type als een wapen waarvoor u reeds een praktische proef heeft afgelegd in het raam van de
verkrijging van uw licentie
→ u vraagt een vergunning aan met als motief “Passief wapenbezit”



Een attest van slagen in de praktische proef
Een vrijstelling geldt in volgende gevallen :
→ u bent houder van een geldig jachtverlof voor zover de aanvraag betrekking heeft op een lang vuurwapen
daar toegelaten waar het jachtverlof geldig is
→ u bent houder van een geldige sportschutterslicentie voor zover de aanvraag betrekking heeft op een wapen
van hetzelfde type als een wapen waarvoor u reeds een praktische proef heeft afgelegd in het raam van de
verkrijging van uw licentie
→ u heeft in de loop van de laatste vijf jaar gedurende minstens zes maanden een geregelde professionele of
sportieve activiteit uitgeoefend, waarvoor u een wapen van hetzelfde type voorhanden had of droeg (voeg een
attest van uw werkgever of schuttersclub toe, met vermelding van de data en het type wapen)
→ u vraagt een vergunning aan met als motief “Passief wapenbezit” of “Intentie een verzameling van
historische wapens op te bouwen”
→ uw aanvraag betreft een niet-vuurwapen
→ u heeft uw verblijfplaats in het buitenland

De aanvrager die zich op een vrijstelling beroept, moet daarvan zelf het bewijs leveren.

AANVRAAG BIJLAGE 1 - v16.2

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT HET
VOORHANDEN HEBBEN VAN EEN VUURWAPEN

BIJLAGE 1 (één formulier per wapen)
KENMERKEN VAN HET WAPEN
Aard :
 Revolver
 Pistool
 Andere (preciseer) :
Werking :
 Enkelschot
 Repeteer
□ grendel
□ hefboom (=lever action)
□ pomp (=pump action)
□ trommel
 Semi-automatisch
 Andere (preciseer) :
Fabrikant :
Model :
Kaliber :

 Lang wapen getrokken loop
 Lang wapen gladde loop
 Enkel onderdeel (preciseer) :
 Superposé
 Juxtaposé
 Drilling

Merk :
Type :
Serienummer :

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER/OVERDRAGER
 Particulier  Wapenhandelaar  Andere (vul in) :
Naam en voornaam/firmanaam :
Adres :
Postcode :
Gemeente :
Nummer vergunning/erkenning :
OPGELET : voeg eveneens een kopie van de vergunning van de verkoper/overdrager toe !
Dit betreft een import :  Neen  Ja ► land van oorsprong :
MOTIEF
 Jacht en/of faunabeheersactiviteiten (bij te voegen documenten : zie bijlage 2, punten 1 en 8)
 Sportief en recreatief schieten (bij te voegen documenten : zie bijlage 2, punten 2 en 8)
 Uitoefening van een activiteit die bijzondere risico’s inhoudt of het voorhanden hebben van een
vuurwapen noodzakelijk maakt (bij te voegen documenten : zie bijlage 2, punten 3 en 8)
 Persoonlijke verdediging (bij te voegen documenten : zie bijlage 2, punten 4 en 8)
 Intentie een verzameling van historische wapens op te bouwen (bij te voegen documenten : zie bijlage
2, punten 5 en 8)
 Deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten (bij te voegen
documenten : zie bijlage 2, punten 6 en 8)
 Passief wapenbezit (bij te voegen documenten : zie bijlage 2, punten 7 en 8)
Naam en voornaam :
Handtekening :

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Informatie en toegang tot persoonlijke gegevens
zie bijlage (door u te bewaren)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Informatie en toegang tot persoonlijke gegevens
(Verordening – EU – 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens – Algemene
verordening gegevensbescherming)
Identiteit- en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke :
De Hoge Ambtenaar van de Brusselse agglomeratie
Lignestraat 40 te 1000 Brussel
Doel van de verwerking en wettelijke basis :
De gegevens worden verzameld als onderdeel van de afgifte van een vergunning tot het voorhanden hebben van een
vuurwapen of een draagvergunning van een vuurwapen of een Europese vuurwapenpas of een
wapenhandelaarserkenning of een erkenning voor een schietstand of een verzamelaarserkenning of een bijzondere
erkenning of een vervoerderserkenning of in het kader van de vijfjaarlijkse controle voor de vergunning tot het
voorhanden hebben van een vuurwapen of een wapenhandelaarserkenning of een erkenning voor een schietstand of een
verzamelaarserkenning of een bijzondere erkenning of een vervoerderserkenning. De verzamelde gegevens worden
alleen voor deze doeleinden gebruikt.
Wettelijke basis :
De wet van 8 juni 2006 houdende de regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (wapenwet);
Koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet; Koninklijk besluit van 29 december 2006 tot
uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele
activiteiten met wapens; Koninklijk besluit betreffende de Europese Vuurwapenpassen.
Ontvangers van de gegevens :
De gegevens worden meegedeeld aan de bevoegde overheidsinstanties waaraan tijdens de procedure een advies moet
worden gevraagd, in overeenstemming met de wapenwetgeving.
Bewaartermijn van de gegevens :
De gegevens worden gedurende de noodzakelijke periode bewaard om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke en
reglementaire bepalingen.
De gegevens worden bewaard zolang de persoon in het bezit is van een vergunning, kaart of erkenning waarnaar
hierboven wordt verwezen.
In het geval van het overlijden van de vergunninghouder of in geval van verkoop/afstand/export van de wapens, wordt
het dossier vernietigd indien het laatste vastgestelde recht (retributie) dateert van meer dan 7 jaar geleden.
Computergegevens worden ook vernietigd.
In geval van intrekking of weigering worden de gegevens onbeperkt in tijd bewaard (tot het overlijden van de persoon:
dan wordt het dossier vernietigd, indien het laatste vastgestelde recht meer dan 7 jaar bedraagt).
Rechten :
In overeenstemming met de voornoemde verordening, hebt u het recht om de verantwoordelijke voor de hierboven
vermelde verwerking te vragen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze te corrigeren (contact
functionaris voor gegevensbescherming: mail : dpo@bpv.brussels ; tel : +32 2 507 99 11).
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit,
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be ; tel : +32 (0)2 274 48 00).

