STAPPENPLAN procedure voor invoer van een vuurwapen door een jagero
een sportschutter of een wapenverzamelanr.
STAP 1:
Aanvragen invoervergunningvoor het vuurwaÞen.
Men waagt eerst een invoervergunning aan bij de dienst Controle strategische Goederen.

Als men het wapen verwerft in de BeNeLux, geldt het wij verkeer van goederen en diensten en is een
invoervergunning niet nodig. In dit geval heeft men dus enkel de Europese voorafgaande machtiging nodig (ga
meteen naar stap 2).
Voor de invoer van vuurwapens uit Nederland dient evenwel rekening gehouden te worden met de procedure
van het consent tot uitgaan van wapens.

De invoervergunning dient men aan te vragen bij

Ministeríe van de Vlaqmse Gemeenschap
D ep artement internationaal Waqnderen
Dienst Controle Strategische Goederen
Boudewijnlaan 30 bus 80, 1000 Brussel
TeL02/553 6I 7I
Fax. 02/553 60 37
E-mail : c s g@iv.v I aand eren. b e
Webpagina : www.v laanderen.
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STAP 2:
Aanwaag "EuroDese

voorafgaa

machtiging" ook wel "eenvormig blauw formulier"

Men vraagt de Europese voorafgaande machtiging aan bij de gouverneur van de verblijþlaats.

STAP 3:
Ontvangen 66EuroDese voorafgaande machtiging".
De diensten van de Gouverneur bezorgen het "Eenvormig blauw formulier"

STAP 4:
Aanvragen toestemming buitenlandse autoriteit.
Voorafqaande toestemming verwerven van de bevoegde buitenlandse autoriteit.
De aanwager dient zelf navraag te doen bij de bevoegde autoriteit van de Europese lidstaat waar het wapen zal
worden aangekocht.

STAP 5:
Daadwerkelijke aanschaf van het wapen in het buitenland.
Aanschaf van het wapen in het buitenland (EU-staat).
Men neemt het eenvormig blauw formulier mee om te tonen aan de buitenlandse handelaar
Indien men zich buiten de BeNeLux begeeft, neemt men ook de invoervergunning mee.

STAP 6:
Het wapen voorleggen aan de Proelbank voor vuurwapens te Luik.
Nadat u het wapen hebt ingevoerd, legt u het wapen voor aan de Proefbank voor wurwapens te Luik waar het
wapen een uniek nationaal identiteitsnummer krijgt en desgevallend beproefd wordt. De proefbank zal u een
attest van inschrijving overhandigen.
Verdere informatie kan bekomen worden bij:

Proefbank voor Vuurwapens
Fond des Tawes 45,4000 Luik

Tel.04/227 14 55
E-mail: info@bancdepreuves.be
Webpagina: www.bancdepreuves.be

STAP 7:
Het wapen voorleggen aan de lokale politie.
De verwerver dient zich binnen de 15 dagen aan te bieden bij de lokale politie van zijn of haar verblijfolaats.
Men neemt het attest van de Proefbank mee, het blauwe formulier en de invoervergunning.
De politie zal na controle van de documenten, een model 9 of model I I opmaken voor dit wapen.

STAP 8:
Het Model 9 of Model llopsturen naar de Gouverneur.
Een kopie van het opgemaakte model 9 (sportschutter/jager) of model l1 (erkend wapenverzamelaar) wordt, ter
kennisgeving, overgemaakf aan de diensten van de gouverneur. De PWD verwerkf het model en stuurt het terug
naar de lokale politie die het overhandigt aan betrokkene.

