MODEL VL 2 – aanvraag definitieve sportschutterslicentie
Datum van ontvangst (in te vullen door FROS)

Intern dossiernummer (in te vullen door FROS)

Naam

Voornamen

Straat, nr (adres plaats inschrijving bevolkingsregister)

Postcode

Gemeente

Telefoonnummer(overdag)

E-mail adres

Geboorteplaats

Geboortedatum

Naam Club

Stamnummer FROS (zie aansluitingskaart)

Datum aanvraag

WAPENCATEGORIEEN
Ik wens een sportschutterslicentie aan te vragen voor:






wapencategorie A (revolvers)
wapencategorie B (pistolen)
wapencategorie C (schoudervuurwapens met gladde loop)
wapencategorie D (schoudervuurwapens met getrokken loop)
wapencategorie E (zwartkruitwapens)
Wapencategorie
Ik ben houder van een vergunning op
‘model 4’ voor vuurwapens
in deze categorie

A – revolvers
B – pistolen
C – schoudervuurwapens met gladde loop
D – schoudervuurwapens met getrokken loop
E – zwartkruitwapens

TOE TE VOEGEN STUKKEN

Indien geen vergunning voor de gevraagde
wapencategorie
Praktische proef












Theoretische proef






BEZIT (VOORLOPIGE) LICENTIE

- kopie van de identiteitskaart

Aankruisen wat past
 ik ben al in het bezit van een sportschuttersboekje

- recente pasfoto (tenzij reeds houder van een sportschutterslicentie)

 ik ben al in het bezit van een voorlopige sportschutterslicentie:

- Recent (< 3 maand) en origineel uittreksel uit het strafregister volgens

Federatie: ………………………………………

art. 596,1 SV (met vermelding ‘schieten’, ‘schietsport’, ‘

Nummer: ……………………………………….

sportschutterslicentie’, …)

Afgiftedatum: …………………………………..

- recent (<3 maand) medisch attest (model VL3 of model wapenwet);
- kopie sportschuttersboekje waaruit deelname aan 12 schietbeurten

Wapencategorie (omcirkelen):
A

B

C

D

E

gespreid over minstens 2 trimesters per jaar;
- kopie van een vergunning tot voorhanden hebben van wapens in de
gevraagde categorieën (indien van toepassing)
- indien nog geen houder van een vergunning tot voorhanden hebben
van wapens (indien van toepassing):
-

attest slagen praktisch proef in de gevraagde categorieën

-

attest slagen theoretische proef in de gevraagde categorieën

 ik ben al in het bezit van een sportschutterslicentie:
Federatie: ………………………………………
Nummer: …………………………………………
Afgiftedatum: …………………………………
Wapencategorie (omcirkelen):
A

B

C

D

E

De aanvrager die nog geen houder is van een sportschutterslicentie in een andere wapencategorie dient €40,00 EUR (evt. verhoogd met max 2 euro
administratieve bijdrage) aan zijn club.
Hierbij verklaar ik een sportschutterslicentie te willen aanvragen overeenkomstig het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap houdende het statuut van
de sportschutter. Ik bevestig dat dit formulier naar waarheid werd ingevuld.
(handtekening)

Datum toestemming ouders of
wettelijke
vertegenwoo
rdigers

Indien minderjarig
Naam en voornamen ouders of wettelijke Hierbij verklaren wij, ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de
vertegenwoordigers + adres (indien
aanvrager, toestemming te verlenen voor het toekennen van de
verschillend van adres minderjarige
sportschutterslicentie
sportschutter)
(handtekeningen ouders of wettelijke vertegenwoordigers)

FROS Multisport Vlaanderen vzw - Boomgaardstraat 22 bus 35, 2600 Berchem
T 03 286 58 00 - F 03 286 58 38
e-mail: sportschutters@fros.be - website: www.fros.be - Ondernemingsnr. 471.187.495

