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VLAS SSL 2 – aanvraag sportschutterslicentie 
 

datum van ontvangst (in te vullen door verbondsverantwoordelijke of het 
VLAS-secretariaat):  
 

 

naam 
 

 

voornamen 

straat (adres plaats inschrijving bevolkingsregister) 
 
 
 
tel:                                       e-mail:  
 

geboorteplaats geboortedatum 

postcode 
 
 
 

gemeente 
 
 

land datum aanvraag 

naam club 
 
 
stamnummer:  
 

lidnummer VLAS  
(zie lidkaart) 
 

Ik wens een licentie aan te vragen in de categorie 
 
(omcircel):       C                     D        

 
 Ik ben in het bezit van een 

voorlopige sportschutterslicentie 
(kruis aan)  

Ik ben in het bezit van een 
sportschutterslicentie 

 (kruis aan) 

verkregen bij de 
schietsportfederatie (vul in:  

VlaS, VSK, Fros):  
C – schoudervuurwapens met gladde loop    
D – schoudervuurwapens met getrokken loop    
  
Toe te voegen stukken:  

- kopie van de identiteitskaart 
- recente pasfoto 
- recent (< 3 maand) en origineel bewijs van goed gedrag en zeden;  
- recent (<3 maand) medisch attest;  
- kopie sportschuttersboekje waaruit deelname aan 12 schietbeurten gespreid over minstens twaalf dagen en minstens twee trimesters blijkt;  
- 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:  
- attest slagen praktisch proef in de gevraagde categorie 
- attest slagen theoretische proef in de gevraagde categorie  

 
De aanvraag kost 40 EUR (deelname in de administratiekosten).  U betaalt aan de club en/of het verbond waarbij uw VlaS-club is aangesloten.  
Deze storten dit door aan het VlaS-secretariaat. 
 
 
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) 
 
   
Indien minderjarig:  
Naam, voornaam en adres van de ouders of 
wettelijke vertegenwoordigers:  

Hierbij verklaren wij, ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de aanvrager, 
toestemming te verlenen voor het toekennen van de sportschutterslicentie. 
(datum goedkeuring + handtekeningen ouders of wettelijke vertegenwoordigers) 
 
 

  
 
 
Vraag uw licentie aan drie weken vóór het verstrijken van de geldigheidsperiode van uw voorlopige licentie (1 jaar).  
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