NIET VERBODEN WAPENS - VERKLARING OP EREWOORD (wapens – art. 3, § 1, 19° en 20°)

Hierbij verklaar ik dat
□ het/de wapen(s) waarvoor ik een aanvraag tot een wapenvergunning indien (zie tabel hieronder)
□ het/de wapen(s) die aan een vijfjaarlijkse controle onderworpen is/zijn (zie tabel hieronder)
niet is/zijn :
-

automatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens (verboden
wapens – art. 3, § 1, 19° van de Wapenwet) ;

-

lange semiautomatische vuurwapens die kunnen worden ingekort tot een lengte van minder dan 60
cm zonder functionaliteit te verliezen door middel van een opvouwbare of telescopische kolf of een
kolf die kan worden verwijderd zonder gebruik van instrumenten (verboden wapens – art. 3, § 1, 20°
van de Wapenwet).
Aard wapen

Merk

Kaliber

Serienummer

Datum :
Voornaam en naam :

Handtekening :

Opmerkingen :
Artikel 27, § 3, vierde lid, van de Wapenwet : « De wapens bedoeld in artikel 3, § 1, 19°, mogen verworven, voorhanden gehouden
en overgedragen worden door houders van een sportschutterslicentie die : 1° het bewijs leveren dat ze actief trainen voor of
deelnemen aan schietwedstrijden die worden erkend door een in België officieel erkende schietsportorganisatie of door een
internationale, officieel erkende schietsportfederatie, en 2° een certificaat kunnen voorleggen van een in België officieel erkende
schietsportorganisatie waarin wordt bevestigd dat : i) de sportschutter lid is van een schietvereniging en daar gedurende ten minste
twaalf maanden regelmatig heeft getraind, en ii) het vuurwapen in kwestie voldoet aan de specificaties die vereist zijn voor de
beoefening van een onderdeel van de schietsport dat wordt erkend door een internationale, officieel erkende schietsportfederatie».
Artikel 45/2 van de Wapenwet : « Personen die een vuurwapen bedoeld in artikel 3, § 1, 19° of 20°, rechtmatig verwierven en
registreerden vóór 13 juni 2017, hetzij door een vergunning, hetzij door een registratie op grond van een jachtverlof, getuigschrift
van bijzondere wachter of sportschutterslicentie, hetzij door een registratie in het register van een erkende persoon, mogen dit
vuurwapen verder voorhanden hebben, mits aan de overige wettelijke voorwaarden inzake het voorhanden hebben van wapens is
voldaan. Zij kunnen het betreffende vuurwapen enkel overdragen aan de sportschutters bedoeld in artikel 27, § 3, vierde lid en aan
daartoe erkende handelaars, verzamelaars en musea. Ze kunnen het vuurwapen tevens laten neutraliseren overeenkomstig artikel
3, § 2, 3°, of er afstand van doen ».
Le service armes est joignable par téléphone de 9h à 12h et il est accessible uniquement sur rendez-vous
le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 9h à 12h

