DIENST WAPENS – VERKLARING OP EER IKV DE VERWERVING VAN EEN OF MEERDERE LANGE
SEMIAUTOMATISCH VUURWAPENS
Ingevolge de omzetting* van de aangepaste Europese vuurwapenrichtlijn 2017/853 van het
Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 gelden er voortaan bijkomende voorwaarden voor
het bekomen van een bezitsvergunning model 4 voor lange semiautomatische vuurwapens.
U vroeg onlangs een bezitsvergunning model 4 aan voor één of meerdere lange semiautomatische
vuurwapens. Om te kunnen nagaan of u aan de nieuwe voorwaarden voldoet, wordt u verzocht om
onderstaande verklaring op eer zo spoedig mogelijk in te vullen, te dagtekenen en ondertekenen, en
per post of via e-mail terug te sturen naar de provinciale wapendienst Oost-Vlaanderen,
Kalandeberg 1, 9000 Gent (wapenvergunningen.OVL@ibz.fgov.be).

Ik,________________________________,
geboren
op
_________
wonende
te
__________________________________, die een bezitsvergunning aanvraag voor onderstaande
lange semiautomatische vuurwapens:

Aard wapen

Merk

Kaliber

Serienummer

Wettige reden

Verklaar hierbij dat:
1.) de hierboven vermelde lange semiautomatische vuurwapens wel/niet (schrappen wat niet
past) 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 te maken van instrumenten;
2.) de hierboven vermelde lange semiautomatische vuurwapens wel/geen (schrappen wat niet
past) automatische vuurwapens zijn die omgebouwd zijn tot semiautomatische vuurwapens.
Voornaam & naam:
Handtekening:

OPGELET: Indien het aangevraagde semiautomatische vuurwapen een volautomatisch vuurwapen betreft dat werd
omgebouwd tot een semiautomatisch vuurwapen, dient aan deze verklaring de volgende twee documenten toegevoegd te
worden:
-

een bewijs dat u actief traint voor of deelneemt aan schietwedstrijden die worden erkend door een in België
officieel erkende schietsportfederatie of door een internationale, officieel erkende schietsportfederatie.
Een certificaat van een in België officieel erkende schietsportfederatie waarin wordt bevestigd dat:
o
U lid bent van een schietvereniging en daar gedurende ten minste 12 maanden regelmatig heeft
getraind, en

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.

