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ONTWERP SPORTSCHUTTERSLICENTIE INGEDIEND IN 
VLAAMS PARLEMENT 

 
Zoals eerder aangekondigd, is het decreet houdende het statuut van de sportschutter 
op 30 maart 2007 ingediend in het Vlaams Parlement. De bespreking in de bevoegde 
parlementscommissie, en hopelijk stemming, is voorzien op donderdag 19 april 2007. 
Er bestaat op politiek vlak overeenstemming tussen de meeste parlementsleden om 
het decreet dan ook aan te nemen in de voltallige vergadering. Het volledige 
wetgevingsdossier is te raadplegen op de website van het Vlaams Parlement: 
http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2006-2007/g1174-1.pdf. 
 
Vanaf juni 2006 onderhandelde Unact, samen met de Vlaamse schietsportfederaties, op het 
kabinet van de Vlaamse minister van sport. De omstandigheden waarin de 
onderhandelingen startten waren niet gemakkelijk. De nieuwe wapenwet was immers net 
aangenomen door het parlement. Het kabinet legde sterk de nadruk op het geven van 
voldoende garanties voor de openbare veiligheid, en wou een uitholling van de wapenwet 
voorkomen. Wij streefden erna een goed statuut te onderhandelen dat de nodige flexibiliteit 
biedt voor de sport en vrijetijdsbesteding van de Vlaamse sportschutters. De 
onderhandelingen vonden plaats in een constructieve sfeer, waarbij uiteindelijk een 
oplossing gevonden werd die voor alle partijen aanvaardbaar is. 
 
Eerst geven we een omschrijving van de sportschutterslicentie in de Vlaamse gemeenschap 
en gaan we in op de inhoudelijke voorwaarden die worden opgelegd om de licentie te 
bekomen. 
 
Daarna schetsen we het belang van de sportschutterslicentie op het vlak van gebruik en 
verwerven van vergunningsplichtige wapens. 
 
 
A. De sportschutterslicentie in de Vlaamse Gemeenschap 
 
De informatie die hierna volgt is gebaseerd op het ontwerp decreet zoals ingediend in het 
Vlaams Parlement (zie stukken, Vl. Parl., 2006-2007, stuk 1174/1). Het is de bedoeling een 
eerst summier overzicht te geven van de nieuwe regeling, die hopelijk snel door het Vlaams 
Parlement zal worden goedgekeurd. De definitieve goedkeuring van het decreet wordt begin 
mei verwacht. 
 
De sportschutterslicentie zal worden uitgereikt door de gemachtigde schietsportfederaties, 
zoals VSK en FROS. In een overgangsperiode worden immers alle reeds bestaande 
federaties gemachtigd om de licenties uit te reiken. 
 
De licentie laat de sportschutter toe om met vergunningsplichtige wapens het sportschieten 
te beoefenen in de disciplines die internationaal zijn vastgelegd (voornamelijk de olympische) 
of die zijn georganiseerd door de erkende schietsportfederaties.  
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Het blijft uiteraard nog mogelijk om aan recreatief schieten te doen buiten de licentie om. 
Iemand die ervoor kiest geen licentie te vragen, heeft dan logischerwijze ook niet de 
voordelen van de licentie. 
 
De licenties kunnen geldig zijn voor één of meerdere wapencategorieën. Deze indeling werd 
gemaakt omdat de praktische proef voor de verschillende categorieën anders is. Uiteraard is 
het mogelijk om verschillende praktische proeven af te leggen, zodat de licentie geldig is 
voor meerdere categorieën.  Op de licentie zal aangegeven staan voor welke categorie de 
licentie geldig is. De sportschutterslicenties uitgereikt door de Waalse federatie gelden ook in 
Vlaanderen, en omgekeerd.  
 
De vijf categorieën zijn (zie artikel 6 sportschuttersdecreet): 
 A – revolvers 
 B – pistolen 
 C – schoudervuurwapens met gladde loop 
 D – schoudervuurwapens met getrokken loop 
 E – zwartkruitwapens 
 
De minimumleeftijd om met vergunningsplichtige wapens aan sportschieten te kunnen doen, 
is 16 jaar. Onder deze leeftijd kan enkel met luchtdrukwapens geschoten worden (zie artikel 
7 sportschuttersdecreet). 
 
Om een sportschutterslicentie te bekomen, moet men aan volgende voorwaarden voldoen 
(zie artikel 9 sportschuttersdecreet): 

- Zestien jaar zijn; 
- Toestemming hebben van ouder of wettelijke vertegenwoordiger indien de 

sportschutter minderjarig is; 
- Actief lid zijn van een schietsportfederatie: dit betekent dat men gedurende 

minstens zes maand via zijn club aangesloten is bij een verbond en met een 
schietsportboekje kan aantonen dat men aan minstens 12 schietbeurten heeft 
deelgenomen gespreid over minstens 12 dagen in minstens 2 trimesters; 

- Niet veroordeeld zijn zodat men geen wapens meer voorhanden zou mogen 
hebben krachtens de wapenwet (zie art. 5, §4 wapenwet); 

- Niet het voorwerp zijn van een lopende schorsing en niet het voorwerp geweest 
zijn van een intrekking van de licentie met nog actuele reden; 

- Een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat men zonder gevaar voor zichzelf 
of voor anderen een wapen kan manipuleren; 

- Slagen voor een theoretische proef over de toepasselijke regelgeving; 
- Slagen voor een praktische proef ngl. de categorie waarvoor de licentie geldig is. 

 
In de overgangsregeling moeten schutters die reeds een jaar aangesloten zijn, en die al 
wapenvergunning hebben, geen theoretische en praktische proef afleggen. Ze hebben deze 
proeven immers al afgelegd bij het bekomen van de vergunningen. 
 
Wie nog geen wapenvergunning heeft, maar al drie jaar lid aangesloten is bij een 
schietsportfederatie en een voor het sportschieten ontworpen wapen bezit, moet geen 
praktische proef afleggen, maar enkel een theoretische proef. Deze uitzondering is 
voornamelijk nuttig voor kleiduifschutters die enkel “model 9” wapens hebben, maar geen 
andere vergunningen bezitten. 
 
De definitieve licentie blijft vijf jaar geldig vanaf de afgiftedatum. Daarna moet ze hernieuwd 
worden. 
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De licentie dient jaarlijks geldig te worden verklaard. De sportschutter zal elk jaar aan de 
federatie moeten aantonen dat hij geen veroordelingen opliep, en dat hij aan minstens 12 
schietbeurten op 12 dagen en gespreid over minstens 2 trimesters heeft deelgenomen.  
 
Om kennis te maken met de schietsport is het mogelijk een voorlopige vergunning aan te 
vragen. De voorwaarden zijn: 

- 16 jaar zijn, en toelating hebben van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers 
indien minderjarig; 

- niet veroordeeld zijn zodat de schutter volgens de voorwaarden van de wapenwet 
geen wapen voorhanden zou kunnen hebben; 

- niet het voorwerp zijn van een lopende schorsing en niet het voorwerp geweest 
zijn van een intrekking van de licentie met nog actuele reden; 

- een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat men zonder gevaar voor zichzelf 
of voor anderen een wapen kan manipuleren; 

 
De voorlopige licentie blijft 12 maand geldig, en laat de houder ervan toe zich voor te 
bereiden op de praktische proef. De lesgever moet door de federatie zijn aangesteld, moet 
meerderjarig zijn en moet houder zijn van een sportschutterslicentie geldig voor de categorie 
van het wapen waarmee de houder van de voorlopige vergunning schiet. Voor olympische 
disciplines gelden andere voorwaarden (initiator Vlaamse Trainersschool voor de betrokken 
discipline). 
 
Nieuwe leden zullen ten vroegste zes maand na de uitreiking van de voorlopige licentie de 
een definitieve licentie kunnen aanvragen. Hij zal dan de theoretische en praktische proef 
moeten afleggen, en moeten aantonen, aan de hand van een schietsportboekje, dat hij 
minstens aan 12 schietbeurten heeft deelgenomen gespreid over 12 dagen en minstens 2 
trimesters. 
 
 
B. Belang van de licentie. 
 
Om de nieuwe wapenwet en het sportschuttersstatuut te begrijpen, kan men best alles wat 
men weet over de oude wetgeving vergeten. De wetgeving is immers volledig veranderd.  
 
De sportschutterslicentie heeft 2 functies: 
 

1. de sportschutterslicentie is een soort “rijbewijs” dat aantoont dat de houder geschikt 
is om het sportschieten met vergunningsplichtige wapens te beoefenen en toelaat 
wapens, eventueel toebehorend aan iemand anders, te gebruiken tijdens het 
sportschieten.  

 
2. de sportschutterslicentie is van belang in het kader van het verwerven van wapens 

door een sportschutter. 
 
Vooraleer op deze 2 aspecten van de licentie in te gaan, onderstrepen we dat een 
“sportschutter” niet alleen een wedstrijdschutter is, maar ook alle schutters die aangesloten 
zijn bij een schietsportfederatie en die regelmatig gaan schieten en, al dan niet in 
wedstrijdverband, een door de federatie aangeboden discipline schieten. Ook wie dus b.v. 
wekelijks gaat schieten, maar niet deelneemt aan wedstrijden, kan een licentie aanvragen. 
 
 1. Gebruik van vergunningsplichtige wapens 
 
Vooreerst vereenvoudigt de nieuwe wapenwet de indeling van de wapens. Er bestaan nu 
enkel nog verboden wapens, vrij verkrijgbare wapens en vergunningsplichtige wapens. Alle 
vuurwapens zijn in principe vergunningsplichtig, tenzij ze verboden of vrij zijn. Er bestaan 

                   Vlaamse sportschutterslicentie 
  p. 3/8 
 



dus geen “jacht- en sportwapens” meer, of “wapens in oorlogskaliber”, “wapens in 
pistoolkalibers”, etc… 
 
Een vergunningsplichtig wapen kan enkel worden voorhanden gehouden door de houder van 
een vergunning afgeleverd door de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de 
wapenbezitter (zie art. 10 wapenwet). De notie “voorhanden hebben” is niet uitdrukkelijk 
uitgelegd in de wet. Er wordt aangenomen dat “voorhanden hebben” niet alleen betrekking 
heeft op het onder zich hebben van het wapen, maar ook op het gebruik van een wapen op 
een schietstand. Binnen deze interpretatie, die door de overheid gevolgd wordt, is dus ook 
altijd een vergunning nodig om met een vergunningsplichtig wapen te kunnen schieten op de 
schietstand. Echter, tot 30 juni 2007 is het toegelaten met wapens die men nog bezit op 
“model 9” te schieten op de schietstand.  
 
De sportschutterslicentie geeft de houder ervan het sportschieten te beoefenen met zijn 
eigen wapens, maar ook met wapens die rechtmatig voorhanden gehouden worden door 
derden (art. 12, tweede lid wapenwet). Dit biedt interessante perspectieven. Zo is het 
mogelijk om aan sportschieten te doen, zonder zelf wapens te moeten kopen. Men kan de 
licentie vragen, en met clubwapens schieten. Ook in gezinsverband lost dit problemen op. 
Een wapen staat altijd op naam van een lid van het gezin. Als andere gezinsleden een 
sportschutterslicentie hebben, kunnen zij ook met het wapen schieten op de stand. 
 
Door het KB van 29 december 2006 werd de voorlopige vergunning afgeschaft en vervangen 
door een “attest” van de gouverneur. Eens de licentie in voege is, zal dergelijk attest niet 
meer nodig zijn. Nieuwe leden kunnen dan een voorlopige licentie vragen. Met deze licentie 
kunnen ze zich gedurende 12 maanden voorbereiden op de praktische proef. Ze kunnen dan 
met vergunningsplichtige wapens schieten op de schietstand. Na de proefperiode kunnen ze 
dan de definitieve licentie aanvragen. Deze werkwijze laat nieuwe schutters toe eerst 
voldoende na te gaan of een bepaald wapen hen wel ligt. Ze kunnen dan met kennis van 
zaken, eens ze hun licentie hebben, hun vergunningsaanvraag indienen. 
 
Verder laat de sportschutterslicentie ook toe dat sommige voor het sportschieten ontworpen 
wapens gedragen worden (zie art.15 wapenwet). Momenteel is dit voornamelijk dode letter, 
vermits de dynamische disciplines (zoals b.v. IPSC) geschoten worden met handvuurwapens 
die niet voorkomen op de lijst van voor het sportschieten ontworpen wapens. We 
onderhandelen nog met de FOD Justitie om hier een oplossing voor te vinden. Eens deze 
oplossing er is, zou onder bepaalde voorwaarden geen wapendrachtvergunning meer nodig 
zijn om het IPSC schieten te beoefenen. 
 
Samengevat: de sportschutterslicentie geeft aan de houder ervan alle mogelijkheden om 
vergunningsplichtige wapens voorhanden te hebben tijdens het beoefenen van de 
schietsport. De licentie biedt een kader voor de opleiding van nieuwe leden en biedt een 
oplossing voor het schieten met wapens die door een derde rechtmatig voorhanden worden 
gehouden 
 
 
 
 

2. Verwerven van vergunningsplichtige wapens 
 

2.1. Verwerven van het vergunningsplichtig wapen onder de normale regeling  
 
Een vergunningsplichtig wapen kan enkel worden voorhanden gehouden mits vergunning uit 
te reiken door de provinciegouverneur. De aanvrager moet voldoen aan de volgende 
voorwaarden (zie art. 11, §3 wapenwet): 
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- meerderjarig zijn; 
- niet zijn veroordeeld voor sommige misdrijven,verplicht opgenomen zijn in een 

ziekenhuis in het kader van de wet betreffende de persoon van de geesteszieke 
of zijn geïnterneerd; 

- niet het voorwerp uitmaken van een lopende schorsing of intrekking van de 
vergunning (als de reden van de intrekking nog actueel is); 

- een medisch attest voorleggen waaruit de geschiktheid blijkt om een wapen te 
manipuleren zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen; 

- slagen voor een theoretische en praktische proef; 
- aantonen dat geen meerderjarige personen inwonend met de aanvrager zich 

verzetten tegen het voorhanden hebben van een vuurwapen; 
- een wettige reden opgeven. 

 
Er zijn een aantal raakvlakken tussen deze voorwaarden en de sportschutterslicentie. 
 
Om de vergunning aan te vragen, dient een “wettige reden” te worden opgegeven. De 
sportschutter kan als reden “het sportief en recreatief schieten” opgeven (zie art. 11, §3, 9° 
wapenwet). In het eerste uitvoeringsbesluit wordt dan verduidelijkt dat deze reden gestaafd 
kan worden op 2 manieren (zie art. 2, 2° KB van 29 december 2006): 

- door voorlegging van een geldige sportschutterslicentie; 
- door voorlegging van schriftelijke bewijzen van deelname aan dergelijke 

activiteiten 
 
De sportschutterslicentie is dus een manier om de wettige reden tot het voorhanden hebben 
van een wapen te bewijzen. Het is echter niet de enige manier: men kan dus nog altijd, ook 
als men geen licentie heeft, een vergunning aanvragen. 
 
Er wordt nog onderhandeld met de FOD Justitie om een regeling uit te werken waarbij de 
licentie ook kan aantonen dat aan de andere voorwaarden voor de vergunningsaanvraag is 
voldaan. Zo bijvoorbeeld wordt de licentie slechts afgeleverd na voorleggen van een medisch 
attest dat aan dezelfde voorwaarden moet voldoen als in de federale wapenwet (zie art. 9, 
§2, 6° sportschuttersdecreet). Een geldige sportschutterslicentie zou dit attest bij een 
vergunningsaanvraag kunnen vervangen. Hetzelfde geldt voor het slagen van de 
theoretische proef en de praktische proef. Het is immers om deze praktische proef te laten 
aansluiten met de federale regelgeving dat in het decreet 5 categorieën wapens werden 
opgenomen (zie art. 6 sportschuttersdecreet). Iemand die slaagt in de praktische proef voor 
een sportschutterslicentie voor een bepaalde categorie wapens, zou deze proef niet opnieuw 
moeten afleggen. Het aanvragen van een vergunning zou dus, vanuit administratief oogpunt, 
eenvoudiger moeten zijn voor de houder van een sportschutterslicentie vermits het voldaan 
zijn van een aantal voorwaarden die zijn opgelegd door de federale wet al is nagegaan in het 
kader van de licentie. 
 
We herinneren eraan dat er onder de federale regelgeving een vrijstelling is van de 
praktische proef voor wie gedurende een periode van vijf jaar tijdens een periode van meer 
dan zes maand een geregelde professionele of sportieve activiteit had waarbij een wapen 
van dezelfde categorie als het wapen van de aanvraag werd gedragen of voorhanden 
gehouden (zie art. 9bis, §2, 2° KB 20 september 1991). 
 
Meer informatie over het aanvragen van wapenvergunningen volgt nog in een brochure die 
wij zullen uitgeven eens volledige duidelijkheid is over de juiste draagwijdte van de nieuwe 
wapenwet. Er liggen immers nog een aantal punten voor bij het Arbitragehof. Uitspraak wordt 
verwacht nog voor het aflopen van de overgangsperiode. 
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2.2. Verwerven van het vergunningsplichtig wapen onder de bijzondere regeling voor 

sportschutters 
 
In principe moet voor alle vergunningsplichtige wapens dus een vergunning worden 
gevraagd aan de gouverneur. De nieuwe wapenwet laat echter toe dat sommige 
groepen personen, onder andere jagers in het bezit van een jachtverlof en 
sportschutters in het bezit van een sportschutterslicentie, vergunningsplichtige wapens 
kunnen voorhanden hebben zonder voor deze wapens een vergunning aan te vragen 
(zie artikel 12 wapenwet, te raadplegen op www.wapenwet.be).  
 
Het moet duidelijk zijn dat de wapens van jagers en sportschutters onder deze 
uitzondering voorhanden worden gehouden  vergunningsplichtig blijven. Dit betekent dat 
alle regels die gelden voor vergunningsplichtige wapens van toepassing blijven (b.v. 
voor opslag, vervoer, overdracht, …). 
 
Hierna leggen we uit welke wapens een sportschutter kan verwerven. Dit werd reeds 
uitgebreid besproken in onze eerdere memo. Daarna leggen we uit hoe de verwerving 
met de licentie zal verlopen. 
 

 a. Welke wapens kan een sportschutter met een geldige 
sportschutterslicentie verwerven en voorhanden houden ? 

 
Een sportschutter in het bezit van een geldige sportschutterslicentie zal, zonder vooraf 
telkens een vergunning te vragen, vuurwapens ontworpen voor het sportschieten 
voorhanden kunnen houden die zijn opgenomen in een lijst vastgesteld door de minister van 
Justitie (zie art. 12, al. 2 wapenwet). 
 
De minister van Justitie heeft deze lijst vastgesteld in een Ministrieel Besluit van 15 maart 
2007. Deze lijst bevat de volgende wapens: 
 

1. de repeteervuurwapens waarvan de totale lengte groter is dan 60 cm of waarvan de 
looplengte groter is dan 30 cm, met uitzondering van de lange gladloop repeteervuurwapens 
met een looplengte van minder dan 60 cm en van de vuurwapens met pompactie; 

2. de enkelschotsvuurwapens met getrokken loop waarvan de totale lengte groter is dan 60 cm 
of waarvan de looplengte groter is dan 30 cm; 

3. de enkelschotsvuurwapens met gladde loop; 
4. de enkelschotsvuurwapens met randontsteking met een totale lengte van minstens 28 cm; 
5. de vuurwapens met twee naast of boven elkaar geplaatste lopen waarvan de totale lengte 

groter is dan 60 cm; 
6. de specifiek voor het sportschieten ontworpen pistolen met maximum vijf schoten van kaliber 

.22; 
7. de wapens die, via het sluitstuk, via de loopmond of via de voorkant van de trommel 

uitsluitend met zwart kruit of met patronen met zwart kruit en afzonderlijke ontsteking geladen 
worden en waarvan het brevet dateert van voor 1890. 

 
Deze wapens kunnen enkel voorhanden worden gehouden “voor zover de 
sportschutterslicentie voorziet in hun gebruik”. Dus enkel vuurwapens nodig voor het 
beoefenen van een schietsportdiscipline toegelaten in het decreet voor de sportschutters 
kunnen worden verworven. 
 
Voor zover nodig,  en zonder de volledigheid na te streven, geven we volgende commentaar 
bij de lijst: 

- Een sportschutter kan nooit een repetuurvuurwapen met pompactie verwerven. 
Het speelt hierbij geen rol of het pomp actie geweer een gladde of een getrokken 
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loop heeft. Een FN Tromblone in .22 kan dus b.v. niet op licentie verworven 
worden; 

 
- de wapens onder het vijfde punt zijn technisch gezien hetzelfde als de wapens 

onder het derde punt: tweelopen zijn immers enkelschotsvuurwapens met gladde 
loop, alleen hebben ze meerdere gladde lopen 

 
- de pistolen “specifiek ontworpen voor het sportschieten” in kaliber .22 “met 

maximaal 5 schoten” worden aan de lijst toegevoegd.  
 
- Op de lijst komen tevens de zwartkruitwapens voor die gebreveteerd zijn voor 

1890, ongeacht hun datum van fabricage. Wapens gefabrikeerd voor 1897 zijn 
immers al vrij verkrijgbare wapens met historische, folkloristische of decoratieve 
waarde. Als met deze wapens geschoten wordt, worden ze vergunningsplichtig 
(zie art. 3, §2, 2° wapenwet). Een sportschutter met geldige licentie kan dus toch 
met deze wapens schieten, eveneens met recent gefabriceerde replica’s van 
zwartkruitwapens waarvan het brevet dateert van voor 1890. 

 
De categorie van de pistolen specifiek ontworpen voor het sportschieten in kaliber .22 met 
maximaal vijf schoten laat ruimte voor interpretatie. Deze categorie is nergens elders in de 
wapenwet of in de Europese richtlijn gedefinieerd. Vooreerst zal het moeilijk zijn om uit te 
maken of een pistool in kaliber .22 “specifiek” ontworpen is voor het sportschieten. Dit zal o.i. 
het geval zijn als het wapen door de fabrikant specifiek in het gamma voor sportschutters is 
opgenomen. Veel producenten maken immers kleinkaliberversies in .22LR van hun 
sportpistolen. We nemen aan dat deze pistolen specifiek ontworpen zijn voor het 
sportschieten. 
 
Verder is niet duidelijk wanneer een wapen “vijf schoten” heeft. Er wordt niet verwezen naar 
de capaciteit van de lader van het pistool, noch is vereist dat de lader onverwijderbaar is. Het 
besluit vereist dus niet dat de capaciteit van de lader beperkt zou zijn tot 4 patronen als het 
mogelijk is een patroon in de kamer te laden, of tot 5 patronen in andere gevallen. Dit is ook 
logisch, vermits laders niet aan de wettelijke proef onderworpen onderdelen zijn en dus vrij 
verkrijgbaar zijn. Er is immers geen vergunning vereist tot het voorhanden hebben van een 
lader. Het beperken van de ladercapaciteit zou dus zinloos zijn. Onzes inziens kan dus elk 
pistool dat specifiek ontworpen is voor het sportschieten in kaliber .22 worden voorhanden 
gehouden. Alleen mag het wapen nooit meer dan “vijf schoten” hebben, waardoor er dus 
nooit meer dan vijf patronen in het wapen mogen zitten tijdens het schieten. Het is dus niet 
verplicht de capaciteit van de lader te beperken. We merken op dat dit standpunt ons 
schriftelijk bevestigd werd door het diensthoofd van de Federale Wapendienst. 
 
Dit biedt ongetwijfeld interessante perspectieven om sportschutters toe te laten veel 
gebruikte wapens in .22LR (b.v. de Walther P22, Browning Buckmark, Sig Mosquito, Walther 
GSP, …) te verwerven zonder een vergunning te moeten aanvragen.  
 
 

b. Procedure – hoe een wapen verwerven met een geldige licentie ? 
 

De nadere regels voor registratie van de overdracht van deze wapens aan of door een 
sportschutter worden geregeld in een uitvoeringsbesluit (art. 12, al. 3 wapenwet en art. 
25, §1 KB van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet). 
 
- Verkoop aan de houder van een jachtverlof, sportschutterslicentie of bijzondere 

wachter 
De overdracht van een wapen ontworpen voor sportschieten aan en tussen 
sportschutters zal gebeuren door het invullen van een formulier van overdracht “model 
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9”. Binnenkort zal een aangepast formulier van overdracht “model 9” worden 
bekendgemaakt. Ondertussen kunnen de oude formulieren nog gebruikt worden.  Het is 
aan te raden tevens het nummer van het jachtverlof of sportschutterslicentie van de 
koper te vermelden. De verkoper dient binnen de acht dagen het witte en het roze 
afschrift te versturen naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de koper. 
Als de koper in het buitenland woont, dient het witte exemplaar naar het Centraal 
Wapenregister te worden verstuurd. De gouverneur registreert dan de overdracht, en 
stuurt de kopie van het bericht van overdracht op naar de koper. Op dit afschrift wordt 
het registratienummer van het wapen vermeld. De verkoper houdt het gele exemplaar. 
Aan de koper kan nog een kopie worden meegegeven van het ingevulde model 9, zodat 
hij ook een spoor heeft van de verrichting. 
 
De verkoper moet steeds de identiteitskaart van de koper vragen. Daarnaast moet 
tevens het jachtverlof (bij verkoop aan jager), de geldige sportschutterslicentie (bij 
verkoop aan een sportschutter) of de aanstelling als bijzondere wachter (zie art. 12, al. 4 
wapenwet) worden voorgelegd. 
 
 
- Verkoop aan de houder van een vergunning 
De procedure voor verkoop aan de houder van een vergunning wordt niet gewijzigd (zie 
art. 11 KB 20 september 1991). Luiken A en B moeten volledig worden ingevuld. De 
verkoper moet dan luik B naar de gouverneur sturen die de vergunning heeft uitgereikt 
binnen één maand na de overdracht. Luik A wordt door de koper behouden. 
 
- Verkoop aan een erkend persoon 
Bij verkoop aan een erkend persoon (b.v. een wapenhandelaar of een verzamelaar) 
moet een formulier van overdracht “model 9” worden opgemaakt. Binnen de acht dagen 
dient het witte exemplaar door de koper te worden verstuurd naar de gouverneur 
bevoegd voor de woonplaats van de overdrager of aan het Centraal Wapenregister als 
de overdrager in het buitenland verblijf houdt (zie art. 25, §2 KB 20 september 1991). De 
erkende persoon schrijft het dan in zijn registers. 
 
 
C. Conclusie 
 
Eens het sportschuttersdecreet aangenomen is door het Vlaams Parlement (wordt eind 
april verwacht), zal eindelijk een statuut bestaan voor de Vlaamse sportschutters. Dit 
statuut biedt belangrijke voordelen op het vlak van gebruik en verwerven van wapens 
nodig voor het beoefenen van onze sport en vrijetijdsbesteding. Daar staat dan 
tegenover dat een aantal voorwaarden nageleefd moeten worden.  
 
Eens de licentie er is, kunnen de Vlaamse sportschutters de wapens die ontworpen zijn 
voor het sportschieten (zie de lijst) registreren op model 9 tegen 30 juni 2007.  
 
Voor de andere wapens die zij bezitten, en waarvan de vergunning ouder is dan vijf jaar, 
zou in principe een vernieuwing moeten gevraagd worden. Er zijn een zevental 
beroepen ingesteld bij het Arbitragehof tegen deze onrechtvaardige verplichting die de 
verworven rechten ernstig in vraag stelt. Wij verwachten dat het Arbitragehof nog vóór 
het verstrijken van de overgangsperiode uitspraak zal doen. Eens het standpunt van het 
Arbitragehof bekend is, zullen wij alle nodige informatie bezorgen om eventueel de 
hernieuwing te doen. Er is momenteel geen enkele wettelijke verplichting om zich snel in 
orde te stellen. De oude vergunningen blijven immers geldig voor zover de aanvraag 
ingediend is tegen 30 juni 2007. Het is niet vereist dat de vergunning tegen deze datum 
ook effectief vernieuwd is. Wij raden daarom aan nog te wachten met hernieuwing van 
de vergunningen model 4 tot hierover meer informatie gegeven wordt. 
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