Vlaamse Traditionele Sporten vzw
Erkend door Bloso
Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap

Vragenlijst theoretische proef geldig voor alle wapencategorieën
Voorbereiding
Kandidaten kunnen zich voorbereiden door het document “de sportschutterslicentie” te raadplegen. Dit document kan
geconsulteerd worden op www.vlas.be. Meer informatie over de wapenwet kan gevonden worden op de site van de
Federale Overheidsdienst Justitie (www.just.fgov.be). De wapenwet en uitvoeringsbesluiten kunnen worden
geraadpleegd op www.wapenwet.be.
Werkwijze
• De theoretische proeven worden afgenomen door een examinator die ook erkend is voor de theoretische proef
• De kandidaat krijgt 15 vragen uit onderstaande lijst
• De kandidaat dient minstens 9 vragen juist te beantwoorden om te slagen voor de proef (=60%)
Vragenlijst
1. Hoe kan men een vergunningsplichtig vuurwapen kopen?
 A.
Door een uittreksel uit het strafregister voor te leggen aan een wapenhandelaar.
 B.
Met een vergunning, een sportschutterslicentie of een jachtverlof.
 C.
Met een bewijs van lidmaatschap van een schietclub.
2. Wie mag als particulier munitie kopen?
 A.
Alleen meerderjarigen.
 B.
Iedereen die er om vraagt voor de vrij verkrijgbare munitie.
 C.
Houders van een vergunning, een jachtverlof, een sportschutterslicentie, een Europese
vuurwapenpas, afgeleverd in een andere lidstaat van de E.U. of de bijzondere wachters.
3. Mag men een vuurwapen dragen in de kantine van een schietstand?
 A.
Ja want de kantine maakt deel uit van de schietstand.
 B.
Neen, nooit.
 C.
Ja voor zover het vuurwapen ontladen is.
4. Waar mag men een vuurwapen dragen zonder wapendrachtvergunning ?
 A.
Overal waar men het vuurwapen wettelijk mag voorhanden hebben.
 B.
Op elke plaats waar men geen ongeval kan veroorzaken.
 C.
Enkel binnenshuis voor zover dit niet zichtbaar is.
5. Mag men vergunningsplichtige vuurwapens uitlenen in een schietstand?
 A.
Ja, maar slechts onder begeleiding.
 B.
Aan de houders van een vergunning, licentie, een voorlopige licentie of een attest van de
gouverneur.
 C.
In geen enkel geval.
6.

Kan men met een licentie een vouwgeweer met gladde loop kaliber 12 aankopen?
 A.
Neen het is een verboden wapen.
 B.
Ja, mits toestemming van de minister van justitie.
 C.
Alleen met een vergunning.

7. Welke documenten moeten voorgelegd worden voor de jaarlijkse verlenging (geldigverklaring) van de
licentie?
 A.
Medisch attest en getuigschrift van goed gedrag en zeden.
 B.
Het schietboekje en getuigschrift van goed gedrag en zeden.
 C.
Bewijs van slagen in de theoretische en de praktische proef.
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8. Waartoe dient een Europese vuurwapenpas?
 A.
Om zich met vuurwapens in de andere lidstaten van de Europese Gemeenschap te verplaatsen.
 B.
Om in België munitie aan te kopen.
 C.
Om te kunnen deelnemen aan schietwedstrijden.
9. Wat moet men doen bij verlies of diefstal van een vuurwapen?
 A.
Onverwijld melden bij de lokale politie.
 B.
Aangifte doen bij het gemeentebestuur.
 C.
Aangifte doen bij de gouverneur en bij de politie.
10. Vanaf welke leeftijd kan men in Vlaanderen schieten met een vergunningsplichtig vuurwapen?
 A.
14 jaar, mits toestemming van de ouders.
 B.
16 jaar, met een sportschutterslicentie of een voorlopige licentie.
 C.
18 jaar.
11. Vanaf welke leeftijd kan men in Vlaanderen schieten met een niet-vergunningsplichtig luchtdrukwapen ?
 A.
er is geen opgelegde minimumleeftijd.
 B.
vanaf 12 jaar.
 C.
vanaf 14 jaar
12. Hoeveel schietbeurten moeten er in het schietboekje minstens vermeld zijn om de sportschutterslicentie
jaarlijks te verlengen?
 A.
6.
 B.
9.
 C.
12.
13. Het aantal schietbeurten dat noodzakelijk is om de licentie jaarlijks te verlengen, dient gespreid te zijn
over:
 A.
over minstens 2 maand
 B.
over minstens 2 trimesters
 C.
over minstens 2 semesters
14. Een sportschutter mag in het bezit zijn van maximaal:
 A.
één sportschuttersboekje
 B.
één sportschuttersboekje per federatie waarbij hij lid is
 C.
zoveel sportschuttersboekjes als hij wil
15. Een schietbeurt dient geregistreerd te worden in het sportschuttersboekje:
 A.
door de sportschutter zelf
 B.
door een agent van de lokale of de federale politie
 C.
door de verantwoordelijke van de club of van de schietsportfederatie
16. Een schietbeurt kan plaatsvinden:
 A.
enkel tijdens een wedstrijd georganiseerd door een Vlaamse club
 B.
tijdens elke activiteit georganiseerd door een club aangesloten bij een Vlaamse
sportschuttersfederatie
 C.
tijdens een internationale wedstrijd waarbij geen Vlaamse federatie bij betrokken is
17. Hoe moet men vergunningsplichtige vuurwapens naar een schietstand vervoeren?
 A.
Wapen op de achterbank, munitie in de bagageruimte.
 B.
Wapen gedemonteerd in de bagageruimte, munitie apart.
 C.
Ongeladen, verpakt in een afgesloten koffer of voorzien van een trekkerslot of een equivalente
beveiliging.
18. Een sportschutterslicentie kan geldig zijn:
 A.
Voor maximum één wapencategorie
 B.
Voor alle wapencategorieën
 C.
Enkel voor de wapencategorieën waarvoor de sportschutter ook een vergunning heeft
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19. Alcoholische dranken:
 A.
mogen genuttigd worden voor het schieten, maar niet tijdens het schieten
 B.
mogen genuttigd worden voor het schieten, voor zover het alcoholgehalte in het bloed
kleiner blijft dan 0,5 promille
 C.
mogen enkel genuttigd worden na het schieten
20. Mag men een vuurwapen in zijn woonplaats of verblijfplaats dragen?
 A.
Alleen binnenshuis en niet zichtbaar van op de openbare weg.
 B.
Neen.
 C.
Alleen bij nacht.
21. Waar mag er met een vergunningsplichtig vuurwapen geschoten worden
 A.
Overal waar men het vuurwapen wettelijk mag voorhanden hebben.
 B.
Op elke plaats waar men geen ongeval kan veroorzaken.
 C.
Tijdens de jacht met een jachtwapen en in een erkende schietstand.
22. Een vizier dat een rood bolletje laat zien (reddot), maar geen straal projecteert op het doel is:
 A.
Verboden
 B.
Toegelaten.
 C.
Toegelaten mits vergunning.
23. Een geluidsdemper is?
 A.
Verboden
 B.
Toegelaten.
 C.
Toegelaten mits vergunning.
24. Wat is de minimumleeftijd om een vergunningsplichtig vuurwapen aan te kopen?
 A.
21 jaar.
 B.
18 jaar
 C.
16 jaar.
25. Welke proeven moet men afleggen om na 5 jaar een sportschutterslicentie te vernieuwen?
 A.
Een theoretische en praktische proef.
 B.
Alleen een theoretische proef bij substantiële wijziging van de regelgeving.
 C.
Geen enkele.
26. Kan men met een sportschutterslicentie een vergunningsplichtig vuurwapen aankopen zonder daarvoor
eerst over een vergunning te beschikken?
 A.
Neen.
 B.
Ja, wanneer het om een vuurwapen gaat dat ontworpen is voor het sportschieten en dat voorkomt
op de lijst van de minister van Justitie.
 C.
Ja, mits toestemming van de volwassen huisgenoten.
27. Hoe moet men volgens de voorschriften van het sportschuttersdecreet wapens en munitie thuis bewaren?
 A.
Waar men wil.
 B.
Gescheiden en in een afgesloten kast of afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen en
onbevoegden.
 C.
In de slaapkamer.
28. Kan men de wettige reden “sportief en recreatief schieten” aantonen voor het bekomen van een
wapenvergunning zonder in het bezit te zijn van een sportschutterslicentie ?
 A.
Nooit.
 B.
Ja, als men een kopie van een getuigschrift van goed gedrag en zeden opstuurt naar de
gouverneur.
 C.
Ja, met een attest van een schietstand waaruit blijkt dat men regelmatig dergelijke activiteiten
beoefent
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29. Wat moet de houder van een voorlopige licentie doen om een sportschutterslicentie te verkrijgen
 A.
Een aanvraag indienen bij de lokale politie
 B.
Een theoretische en praktische proef afleggen (tenzij vrijstelling ervan) en een vraag indienen bij
een gemachtigde schietsportfederatie.
 C.
Een aanvraag doen bij de gouverneur.
30. Waaruit bestaat een patroon?
 A.
Haan, slagpin, trekker en kogel.
 B.
Huls, slaghoedje, poeder, kogel of meerdere projectielen.
 C.
De trekkerbeugel, terugstootveer en kogel.
31. Wat is de maximale geldigheidsduur van een vergunning tot het voorhanden hebben van een
vergunningsplichtig vuurwapen?
 A.
1 jaar.
 B.
5 jaar
 C.
10 jaar.
32. Kan men met een voorlopige licentie een vergunningsplichtig vuurwapen aankopen zonder vergunning?
 A.
Alleen indien men meerderjarig is.
 B.
Neen.
 C.
Ja, maar het wapen moet op de schietstand blijven.
33. Als de sportschutter nalaat om tijdig de geldigverklaring van de sportschutterslicentie te vragen:
 A.
wordt hij in gebreke gesteld door de schietsportfederatie die hem nog een maand extra geeft om
het nodige te doen.
 B.
moet de schietsportfederatie de procedure tot intrekking van de sportschutterslicentie starten
 C.
moet de situatie bij de lokale politie geregulariseerd worden.
34. Bij de overdracht van een vuurwapen aan de houder van een sportschutterslicentie door een particulier
die houder is van een wapenvergunning
 A.
Wordt een registratiedocument model 6 opgemaakt
 B.
Wordt een formulier van overdracht “model 9” opgesteld. Het origineel en een afschrift van dit
model worden opgestuurd naar een gemachtigde schietsportfederatie.
 C.
Wordt een formulier van overdracht “model 9” opgesteld. Het origineel en een afschrift van dit
model worden opgestuurd naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van degene die het
wapen verwerft.
35. Een pistool in 9mm, kan slechts worden verworven door de houder van een sportschutterslicentie:
 A.
mits voorlegging van een wapenvergunning uitgereikt door de gouverneur
 B.
het voorleggen van een geldige sportschutterslicentie volstaat
 C.
mits voorlegging van een wapenvergunning uitgereikt door de gouverneur en een getuigschrift
van goed gedrag en zeden
36. Een grendelgeweer in kaliber .223 Remington kan slechts worden verworven door de houder van een
sportschutterslicentie:
 A.
mits voorlegging van zijn sportschutterslicentie en identiteitskaart, een formulier van overdracht
“model 9” wordt ingevuld en verstuurd naar de gouverneur van de woonplaats van de verkrijger
van het wapen
 B.
Het wapen is een oorlogswapen en kan enkel worden verworven door de houder van een
wapenvergunning omdat het wapen in een oorlogskaliber is
 C.
mits voorlegging van een Europese vuurwapenpas uitgereikt in België
37. Een voorlopige sportschutterslicentie:
 A.
laat de houder ervan toe een voor het sportschieten ontworpen wapen te verwerven om het
wapen uit te proberen, hij moet het wapen daarna teruggeven
 B.
laat de houder ervan toe om het sportschieten te beoefenen onder begeleiding van een
meerderjarige lesgever die houder is van een sportschutterslicentie geldig in de betrokken
wapencategorie
 C.
laat de houder ervan toe om het sportschieten te beoefenen zonder enige begeleiding.
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38. De praktische proef met het oog op het bekomen van een sportschutterslicentie wordt afgenomen:
 A.
door examinatoren van een gemachtigde schietsportfederatie;
 B.
door de lokale politie onder toezicht van de diensten van de gouverneur;
 C.
door de verantwoordelijke van de schietstand.
39. De praktische proef met het oog op het bekomen van een wapenvergunning:
 A.
kan worden afgenomen door examinatoren van een gemachtigde schietsportfederatie of door de
lokale politie
 B.
kan enkel worden afgenomen door de lokale politie
 C.
kan enkel worden afgenomen door examinatoren van een gemachtigde schietsportfederatie
40. Een semi-automatisch geweer in kaliber .308 Winchester (b.v. een FAL) wordt:
 A.
voor de toepassing van de wapenwet ingedeeld als een verboden wapen en voor de toepassing
van het sportschuttersdecreet ingedeeld in wapencategorie D
 B.
voor de toepassing van de wapenwet ingedeeld als een verboden wapen en wordt niet ingedeeld
in het sportschuttersdecreet
 C.
voor de toepassing van de wapenwet ingedeeld als een vergunningsplichtig wapen en voor de
toepassing van het sportschuttersdecreet ingedeeld in wapencategorie D.
41. Een luchtdrukwapen (andere dan een kort wapen waarvan de energie > 7,5J is):
 A.
is een vrij verkrijgbaar wapen;
 B.
is een vergunningsplichtig wapen dat een sportschutter met een geldige sportschutterslicentie kan
verwerven zonder voorafgaandelijke vergunning;
 C.
is een vergunningsplichtig wapen dat enkel kan worden verworven mits voorleggen van een
wapenvergunning
42. Een tweeloop “superposé” wordt:
 A.
voor de toepassing van de wapenwet ingedeeld als een vrij verkrijgbaar wapen en voor de
toepassing van het sportschuttersdecreet ingedeeld in wapencategorie C
 B.
voor de toepassing van de wapenwet ingedeeld als een vrij verkrijgbaar wapen
 C.
voor de toepassing van het sportschuttersdecreet ingedeeld in wapencategorie C en voor de
toepassing van de wapenwet ingedeeld als een vergunningsplichtig wapen
43. Een vrij verkrijgbaar wapen met historische, folkloristische of decoratieve waarde:
 A.
wordt ingedeeld als verboden wapen als ermee geschoten wordt;
 B.
wordt ingedeeld als vergunningsplichtig wapen als ermee geschoten wordt. Een sportschutter kan
het wapen registreren met een formulier van overdracht “model 9” als het wapen voorkomt op de
lijst van wapens ontworpen voor het sportschieten. Als dit niet het geval is, dient de sportschutter
een wapenvergunning aan te vragen bij de gouverneur.
 C.
blijft ingedeeld onder de vrij verkrijgbare wapens als ermee geschoten wordt, de munitie voor
het wapen blijft vrij te koop
44. De houder van een sportschutterslicentie kan een pistool dat specifiek is ontworpen voor het sportschieten
verwerven zonder voorafgaandelijke vergunning:
 A.
als het pistool in kaliber .22 is en voorzien is van een speciale greep;
 B.
als het pistool in kaliber .22 is en maximaal vijf schoten heeft;
 C.
als het pistool in kaliber .22 is en aangepaste richtmiddelen heeft.
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45. Een geweer dat automatisch kan schieten, is:
 A.
een verboden wapen
 B.
een vergunningsplichtig wapen dat enkel door erkende verzamelaars voorhanden mag worden
gehouden
 C.
een oorlogswapen in de zin van de wapenwet
46. Bij het vervoer van vergunningsplichtige wapens dienen volgende maatregelen genomen te worden:
 A.
de vuurwapens dienen ongeladen en verpakt te zijn in een afgesloten koffer, of voorzien te zijn
van een trekkerslot of een equivalente beveiliging die ze tegen misbruik en diefstal beschermt
 B.
de vuurwapens moeten met een kabel vastgemaakt zijn in het voertuig
 C.
de vuurwapens dienen ongeladen te zijn, geen verdere maatregelen zijn nodig
47. Een vergunningsplichtig wapen mag vervoerd worden:
 A.
tussen de verblijfplaats en de plaats van tewerkstelling als men achteraf gaat schieten;
 B.
tussen de verblijfplaats en de schietstand en tussen de verblijfplaatsen onderling;
 C.
elk traject is mogelijk
48. Behoudens het geval van intrekking van het recht om wapens voorhanden te hebben door de gouverneur,
geldt dat de houder van een sportschutterslicentie die niet meer geldig is:
 A.
zijn wapens binnen de acht dagen moet overdragen aan een erkend persoon of aan de houder van
een vergunning tot het voorhanden hebben van de wapens;
 B.
zijn wapens gedurende drie jaar voorhanden mag hebben zonder munitie;
 C.
zijn wapens nog gedurende drie jaar voorhanden mag hebben met munitie.
49. In de nieuwe wapenwet worden de wapens ingedeeld in de volgende categorieën:
 A.
verboden wapens, oorlogswapens, vergunningsplichtige wapens en vrij verkrijgbare wapens
 B.
verboden wapens, vergunningsplichtige wapens en toegelaten wapens
 C.
verboden wapens, vergunningsplichtige wapens en vrij verkrijgbare wapens
50. Op basis van het sportschuttersdecreet dient de houder van een sportschutterslicentie :
 A.
de wapens en munitie op te slaan in een wapenkluis
 B.
de wapens en munitie gescheiden te bewaren in een afgesloten kast of in een afgesloten ruimte
 C.
de wapens uit te rusten met een trekkerslot en de munitie afzonderlijk te bewaren
51. Wie meer dan tien vergunningsplichtige wapens bezit:
 A.
moet bij de gouverneur een opslagplaatsvergunning aanvragen
 B.
moet bij de lokale politie een opslagplaatsvergunning aanvragen
 C.
moet geen bijkomende opslagplaatsvergunning aanvragen
52. Een sportschutterslicentie kan worden ingetrokken:
 A.
door de lokale politie
 B.
door de gouverneur
 C.
door de gemachtigde schietsportfederatie
53. Tegen de intrekking van de sportschutterslicentie uitgereikt door een schietsportfederatie, is een
administratief beroep mogelijk bij:
 A.
de Vlaamse minister bevoegd voor sport (via Bloso)
 B.
de minister van Justitie
 C.
de provinciegouverneur
54. Welke zijn de vergunningsplichtige vuurwapens?
 A.
Alleen de handvuurwapens.
 B.
Alleen de oorlogswapens.
 C.
Alle vuurwapens die geen verboden of vrij verkrijgbare vuurwapens zijn.
55. De theoretische proef met het oog op het bekomen van een sportschutterslicentie wordt afgenomen:
 A.
Door een gemachtigde schietsportfederatie.
 B.
Door de lokale politie onder toezicht van de gouverneur
 C.
Door de verantwoordelijke van de schietstand
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