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De Vlaamse sportschutterslicentie  -   veel gestelde vragen: 
Het is niet altijd eenvoudig om een nieuwe wetgeving onmiddellijk te begrijpen. Deze nota wil een antwoord geven op de 
meest gestelde vragen en licht de nieuwe wapenwet en licentie toe. 
 
Welke “wapens ontworpen voor het sportschieten” kan men met de licentie verwerven ? 
De lijst van deze wapens wordt vastgelegd door een ministerieel besluit van 15 maart 2007. Het betreft 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 enkelschotvuurwapens met getrokken loop waarvan de totale lengte groter is dan 60 cm of waarvan de 
looplengte groter is dan 30 cm;  

3. de enkelschotvuurwapens met gladde loop;  
4. de enkelschotvuurwapens 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. 

Alle grendelgeweren, ongeacht het kaliber, tweelopen en voor het sportschieten ontworpen pistolen van kaliber .22 kunnen 
dus via de licentie geregistreerd worden.  Andere handvuurwapens, wapens met pompactie en semi-automatische lange 
wapens kunnen nooit met de licentie geregistreerd worden. 
 
Voor welke wapens moet de houder van een sportschutterslicentie nog een vergunning vragen ? 
Voor wapens die niet voorkomen op de lijst van “voor het sportschieten ontworpen wapens” zoals vastgesteld door de 
minister, zoals b.v. pistolen in 9mm of .45 ACP, revolvers (ook als ze in .22LR zijn), wapens met pompactie of semi-
automatische lange wapens (b.v. FAL voor ordonnance schieten). 
 
Hoe kan men munitie kopen ? 
Er is geen vrije munitie meer. Men moet een geldige wapenvergunning voorleggen, of een geldige sportschutterslicentie of 
jachtverlof. 
 
Mag men munitie doorverkopen ? 
Occasioneel mag men munitie doorverkopen aan de houder van een geldige vergunning, of van een sportschutterslicentie of 
een jachtverlof. Het mag geen handel worden, anders is een erkenning als wapenhandelaar vereist. 
 
Hoeveel kost een sportschutterslicentie bij VLAS ? 
Bij VLAS kost de volwaardige sportschutterslicentie vanaf 01/01/2022 €40,00 (inclusief de jaarlijkse aanvragen tot 
geldigverklaring) per 5 jaar.  Een voorlopige sportschutterslicentie kost €5,00. 
 
Bij wie moet men de Vlaamse sportschutterslicentie aanvragen ? 
Bij een door de Vlaamse gemeenschap gemachtigde schietsportfederatie, zoals VLAS. 
 
Hoe wordt de sportschutterslicentie aangevraagd ? Welke stukken zijn nodig ? 
Bij VLAS wordt de licentie aangevraagd door een aanvraagformulier in te vullen en de gevraagde stukken te bezorgen aan 
één van de club- of verbondsverantwoordelijken. 
Er dient steeds een pasfoto, kopie identiteitskaart, uittreksel uit het strafregister (< 3 maand) en een recent medisch attest (< 3 
maand) bijgevoegd worden. Eventueel moeten ook attesten van het slagen van de proeven worden toegevoegd en een kopie 
uit het sportschuttersboekje om 12 schietbeurten aan te tonen. 
 
Moet ik een origineel getuigschrift van goed gedrag en zeden opsturen bij de aanvraag voor de 
licentie ? 
Ja, het getuigschrift van goed gedrag en zeden moet een origineel zijn. Een kopie volstaat niet. 
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Wat zijn de voorwaarden om een sportschutterslicentie te verkrijgen ? 
De sportschutter moet lid zijn bij een club die aangesloten is bij een gemachtigde schietsportfederatie, mag niet veroordeeld 
zijn voor sommige misdrijven, moet een medisch attest voorleggen, moet minstens 16 jaar zijn (toelating van ouders of 
wettelijke vertegenwoordigers als minderjarig), mag niet eerder zijn licentie zijn ingetrokken of geschorst, en moet twaalf 
schietbeurten bewijzen over minstens twee trimesters met zijn sportschuttersboekje. 
 
Kan een sportschutterslicentie geldig zijn in meer dan één categorie ? 
Ja, op voorwaarde dat men voor elk van de categorieën een praktische en theoretische proef aflegde, of reeds vergunning 
heeft tot het voorhanden hebben van wapens in deze categorie. 
 
Ik ben nog geen lid, en wil kennismaken met de schietsport. Wat doe ik ? 
Aansluiten bij een club die bij VLAS is aangesloten (de lijst staat op www.VLAS.be). Met een recent uittreksel uit het 
strafregister en medisch attest kun je dan na aansluiting een voorlopige licentie aanvragen, waarmee je gedurende maximaal 
12 maand mag schieten.  Dit stelt je in staat om voldoende schietbeurten te verzamelen en om deel te nemen aan de 
theoretische en praktische proef. 
 
Hoe vraag ik een voorlopige sportschutterslicentie aan ? 
De voorlopige sportschutterslicentie wordt aangevraagd door een aanvraagformulier ‘VLAS SSL 1’ te bezorgen aan je club- 
of verbondsverantwoordelijke. 
Bij de aanvraag moet een kopie van de identiteitskaart, een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maand) en een 
medisch attest (niet ouder dan 3 maand) worden gevoegd. Voor de aanvraag dient €5,00 betaald te worden via de club- of 
verbondsverantwoordelijke.   
 
Ik heb mijn vroegere “model 9” wapens reeds op vergunning staan, kan ik de betaalde taksen 
terugkrijgen en mijn wapens via de licentie registreren ? 
De betaalde taksen kunnen niet worden teruggevraagd.  
U kunt de wapens eventueel registreren op licentie, maar dat hoeft niet zolang u over een geldige vergunning beschikt. 
 
Moet men taksen betalen voor wapens die men voorhanden houdt met de licentie ? 
Neen 
 
Welke federaties zullen sportschutterslicenties afleveren ? 
Er zijn drie federaties gemachtigd onder de overgangsregeling.  Naast VLAS zijn dit:  de olympische schietsportfederatie 
VSK (KVBSV-na, FKVL en BPSA) en de recreatiesportfederatie Fros (LSVF). 
 
Hoelang is de sportschutterslicentie geldig ? 
De sportschutterslicentie blijft vijf jaar geldig. Elk jaar moet ze geldig verklaard worden door een getuigschrift van goed 
gedrag en zeden en een kopie van het sportschuttersboekje op te sturen. Na vijf jaar moet ze hernieuwd worden. Voor de 
hernieuwing moeten medisch attest, pasfoto en getuigschrift goed gedrag en zeden vernieuwd worden. Er moet geen 
praktische proef worden afgelegd bij hernieuwing, wel eventueel een theoretische proef als er substantiële wijzigingen zijn 
in het wettelijk kader. 
 
Hoe zorg ik ervoor dat de sportschutterslicentie geldig blijft ? 
Elk jaar dient u tijdig een recent uittreksel uit het strafregister en een kopie van uw sportschuttersboekje waaruit minstens 
twaalf schietbeurten gespreid over minstens twee trimesters blijken, te bezorgen aan uw club- of verbondsverantwoordelijke.  
U dient tevens het aanvraagformulier voor geldigverklaring toe te voegen. De geldigverklaring is gratis. 
 
Hoe bewijs ik mijn schietbeurten ? 
De schietbeurten worden bewezen aan de hand van een sportschuttersboekje. 
 
Wat is een sportschuttersboekje ? 
Een sportschuttersboekje is een boekje waarin de sportschutter zijn schietbeurten laat registreren. Elke sportschutter kan 
maar één sportschuttersboekje bezitten. Voor elke schietbeurt registreert men het volgnummer, datum, inrichtende club of 
schietstand, categorie van het wapen waarmee men geschoten heeft.  De registratie van de schietbeurten gebeurt door de 
verantwoordelijken of aangestelden van de schietsportfederaties en de schuttersclubs door de schietbeurt af te tekenen. Enkel 
schietbeurten die worden georganiseerd door een club die is aangesloten bij een Vlaamse schietsportfederatie komen in 
aanmerking. 
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Wie reikt de sportschuttersboekjes uit ? 
De sportschuttersboekjes worden uitgereikt door de gemachtigde schietsportfederaties.  
 
Welke schietbeurten kunnen in het sportschuttersboekje genoteerd worden ? 
Alle deelname aan activiteiten die door een bij een Vlaamse sportschuttersfederatie aangesloten club worden georganiseerd 
komt in aanmerking. Een training in de club, deelname aan een clubwedstrijd, een provinciaal of landelijk kampioenschap en 
nationale wedstrijden komen ook in aanmerking. De belangrijkste voorwaarde is dat de club wordt georganiseerd door een 
club die bij een Vlaamse schietsportfederatie is aangesloten.  Verder kan de schietbeurt ook plaatsvinden in Wallonië of in 
het buitenland, voor zover de activiteit georganiseerd is door een Vlaamse schietsportfederatie. 
 
Ik ben lid bij VLAS. Kunnen schietbeurten bij een club die is aangesloten bij FROS of VSK in 
aanmerking worden genomen ? 
Deze schietbeurten komen ook in aanmerking vermits zij ook een Vlaamse gemachtigde schietsportfederatie zijn. 
 
Moet ik voor elke federatie waarbij ik aangesloten ben een sportschuttersboekje bijhouden ? 
Neen. Elke sportschutter kan maar één sportschuttersboekje bijhouden. Het is zinloos meerdere boekjes te houden per 
federatie, vermits alle schietbeurten die georganiseerd worden door een gemachtigde federatie in aanmerking komen (zie 
vorige vraag). 
 
Wat gebeurt er als mijn sportschutterslicentie niet meer geldig is ? 
Behalve in het geval van intrekking van uw sportschutterslicentie op vraag van de gouverneur, kunt u uw wapens nog 
maximum drie jaar houden zonder munitie. Daarna kunt u ofwel een vergunning vragen, ofwel de wapens overdragen aan 
een erkend persoon, een houder van een vergunning of een houder van een jachtverlof of een sportschutterslicentie 
(afhankelijk van over welke wapens het gaat). 
 
Op het uittreksel van het strafregister komt een veroordeling voor. Wordt die in aanmerking 
genomen ? 
Het hangt ervan af welke de veroordeling is. Doorgaans zullen veroordelingen van politierechtbanken niet in aanmerking 
genomen worden. Correctionele veroordelingen komen wel in aanmerking. Er dient geval per geval te worden onderzocht of 
de veroordeling voorkomt op de lijst opgenomen in artikel 5, §4 van de wapenwet (te raadplegen op www.wapenwet.be). Bij 
twijfel kunt u het beste contact nemen met de club- of verbondsverantwoordelijken. 
 
Wat te doen bij verlies of diefstal van mijn wapens ? 
Onmiddellijk aangifte doen bij de politie en de gouverneur inlichten. 
 
Wat te doen bij verlies of diefstal van mijn sportschutterslicentie ? 
Bij diefstal onmiddellijk aangifte doen bij de politie en altijd de schietsportfederatie die de licentie heeft uitgereikt 
verwittigen. Er kan dan een duplicaat worden gevraagd mits betaling van een administratieve bijdrage van €5,00. 
 
Wordt de gouverneur ingelicht bij het toekennen van de sportschutterslicentie ? 
Ja. Alle beslissingen over de licentie (hernieuwing, intrekking, schorsing, beperking) worden onmiddellijk aan de 
gouverneur bevoegd voor de woonplaats van de sportschutter doorgegeven. 
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