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FEDERALE DIENSTEN GOUVERNEUR ANTWERPEN 
DIENST WAPENS 
  

 
 

Schets procedure voor invoer van een vuurwapen door een jager, sport schutter 
of wapenverzamelaar. 
 
STAP 1: 
Aanvragen invoervergunning 
voor het vuurwapen. 

U vraagt vooraleerst een invoervergunning aan bij  de dienst Controle strategische 
Goederen. 
 
Als u het wapen echter verwerft In de BeNeLux geldt het vrij verkeer van goederen en 
diensten en is zulke invoervergunning niet vereist. In dit geval heeft u dus enkel de 
Europese voorafgaande machtiging nodig (ga meteen naar stap 2).  
Voor de invoer van vuurwapens uit Nederland dient evenwel rekening gehouden te 
worden met de procedure van het consent tot uitgaan van wapens. 
 
Deze invoervergunning dient u aan te vragen bij : 
Vlaamse  Teirlinckgebouw Herman - Overheid 
Departement  Zaken Buitenlandse 
Dienst Controle Strategische Goederen 
Havenlaan  88 bus 80, 1000 Brussel 
Tel. 02/895  81 58 
Fax. 02/553 60 37 
E-mail csg@buza.vlaanderen:  
Webpagina: https://www.fdfa.be/nl/csg  
 
Een aanvraagformulier voor invoervergunning werd voor uw gemak hieronder 
bijgevoegd. 

STAP 2: 
Aanvragen  
“Europese voorafgaande 
machtiging”  ook wel 
“eenvormig blauw formulier”  
genoemd. 

Uw vraagt de Europese voorafgaande machtiging vraagt u aan bij  de gouverneur van uw 
verbli jfplaats. 
(Provinciale wapendienst Antwerpen: Italiëlei 4 bus 16, 2000 Antwerpen) 
Een aanvraagformulier voor deze machtiging vindt u hieronder. 

STAP 3: 
Ontvangen “Europese 
voorafgaande machtiging” . 

De diensten van de Gouverneur bezorgen u het “Eenvormig blauw formulier” . 
 

STAP 4: 
Aanvragen toestemming 
buitenlandse autoriteit. 

Voorafgaande toestemming verwerven van de bevoegde buitenlandse autoriteit. 
De aanvrager dient zelf navraag te doen welke de bevoegde autoriteit is van de Europese 
lidstaat waar het wapen zal worden aangekocht.  

STAP 5: 
Daadwerkeli jke aanschaf  van 
het wapen in het buitenland.  

Aanschaf van het wapen in het buitenland (EU-staat). 
U neemt het eenvormig blauw formulier mee om te tonen aan de buitenlandse handelaar. 
Indien u zich buiten de BeNeLux begeeft neemt u ook de invoervergunning mee. 

STAP 6: 
Het wapen voorleggen aan de 
Proefbank voor vuurwapens 
te Luik. 
 
 
 
 

Nadat u het wapen hebt ingevoerd legt u het wapen voor aan de Proefbank voor 
vuurwapens te Luik waar het wapen een uniek nationaal identiteitsnummer krijgt en 
desgevallend beproefd wordt. De proefbank zal u een attest van inschrij ving 
overhandigen. Verdere informatie kan bekomen worden bij : 
Proefbank voor Vuurwapens  
Fond des Tawes 45, 4000 Luik 
Tel. 04/227 14 55 
E-mail : info@bancdepreuves.be 
Webpagina: www.bancdepreuves.be 

STAP 7: 
Het wapen voorleggen aan de 
lokale poli tie. 
 
 

De verwerver dient zich binnen de 15 dagen aan te bieden bij  de lokale poli tie van zijn 
verbli jfplaats. U neemt het attest van de Proefbank mee, het blauwe formulier en de 
invoervergunning. 
De poli tie zal na controle van de documenten, een model 9 of model 11 opmaken voor 
dit wapen.  

STAP 8: 
Het Model 9 of Model 
11opsturen naar de 
Gouverneur. 

Een kopie van het opgemaakte model 9 (sportschutter/jager) of model 11 (erkend 
wapenverzamelaar) wordt, ter kennisgeving, overgemaakt aan de diensten van  
de gouverneur. De gouverneur registreert de vergunning en bezorgt u een afgestempeld 
exemplaar van het model 9 of model 11.  
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Aanvraagformulier Europese voorafgaande machtiging (“ blauw formulier” ): 
 
 
1. IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER: 
 
Naam    :.....................................................................................……………………… 
Voornamen  :.....................................................................................……………………… 
Geboorteplaats :.........................................................................……………………………… 
Geboortedatum :.........................................................................……………………………… 
Rijksregisternummer :.........................................................................……………………………… 
Nationaliteit  :.....................................................................................……………………… 
Adres   :....................................................................................…………………….… 
Tel.�   :………………………………………………………………………………. 
GSM   :………………………………………………………………………………. 
E-mail   :..........................................................................………………...…………… 
 

2. IDENTITEIT VAN DE BUITENLANDSE OVERDRAGER/VERKOPER: 
 
(Naam handelzaak) :.....................................................................................……………………… 
Naam   :.....................................................................................……………………… 
Voornamen  :.....................................................................................……………………… 
Nationaliteit  :.....................................................................................……………………… 
Adres   :....................................................................................…………………….… 
Lidstaat waar de verwerving plaatsvindt:....................................................………………………… 
 

3. KENMERKEN VAN HET WAPEN: 
 
Aard  :.....................................................................................……………………………… 
Type  :.............................................................................................................................…… 
Merk  :.....................................................................................……………………………… 
Model  :.............................................................................................................................…… 
Kaliber :...............................................................................…………………………..……… 
Serienummer :.......................................................................………………………………….….… 
 

4. REDEN VAN VERWERVING:         (vink aan) 
 
□ Sportschutterslicentie  □ Jachtverlof   □ Erkenning wapenverzamelaar 
 

5. BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN:  
 

• Kopie invoervergunning die u verkreeg van de dienst controle strategische goederen 
(wapens die worden ingevoerd uit de BeNeLux zijn hiervan echter vrijgesteld) 

 
• Kopie (voor- en achterkant) van uw jachtverlof of sportschutterslicentie of erkenning als 

wapenverzamelaar. 
 
Datum:       Handtekening: 

Voor
 www.ibz.be/nl/persoonsgegevens website

 de naar door u wij verwijzen rechten uw van uitoefening de voor en persoonsgegevensbescherming inzake info meer 

Marie
COMMENTAARVELD: VERDWIJNT BIJ AFDRUKKEN
Dit formulier dient u te bezorgen aan de wapendienst van uw Provincie (Diensten Gouverneur)



 

 Aanvraag van een vergunning voor de invoer, 
uitvoer, doorvoer en overbrenging van civiele 
vuurwapens, onderdelen en munitie 

CSG-04-121129 

  
Departement internationaal Vlaanderen 
Dienst Controle Strategische Goederen 
Boudewijnlaan 30 bus 80, 1000 BRUSSEL 
Tel. 02 553 61 71 – Fax 02 553 60 37 
E-mail: csg@iv.vlaanderen.be – Website: www.vlaanderen.be/csg 

In te vullen door de  
behandelende dienst 
ontvangstdatum 
 

dossiernummer 
 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kunt u bij de dienst Controle Strategische Goederen van het Departement internationaal Vlaanderen een 
aanvraag indienen tot het verkrijgen van een invoer-, uitvoer-, doorvoer- of overbrengingsvergunning voor civiele 
vuurwapens, onderdelen en munitie. 

 

 Gegevens van de aanvrager 
 

1 Vul hieronder de gegevens van de aanvrager in. 
De aanvrager is de persoon of de onderneming die beslist om de goederen in te voeren, uit te voeren, door te voeren of 
over te brengen. 

 voor- en achternaam of 
naam van de onderneming 

      

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 naam van de contactpersoon       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 website       

 juridisch statuut  rechtspersoon  natuurlijk persoon 

 rijksregisternummer of 
ondernemingsnummer 

      

 categorie  particulier  wapenhandelaar  andere:       

 
2 Wordt de aanvrager vertegenwoordigd door een persoon of onderneming? 

Een vertegenwoordiger is de persoon of de onderneming die voor de aanvrager de vergunning aanvraagt, bijvoorbeeld 
een logistieke dienstverlener of expediteur. 

  ja. Ga naar vraag 3. 

  nee. Ga naar vraag 4. 

 

 Gegevens van de vertegenwoordiger van de aanvrager 
 

3 Vul hieronder de gegevens in van de persoon of onderneming die optreedt als de vertegenwoordiger van 
de aanvrager. 

 voor- en achternaam of 
naam van de onderneming 

      

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 naam van de contactpersoon       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 website       

Marie
COMMENTAARVELD: VERDWIJNT BIJ AFDRUKKENDit formulier is enkel nodig voor invoer van een wapen uit een land buiten de BeNeLux: bv. voor Frankrijk, Duitsland, Letland,...)Dit formulier dient u te bezorgen aan:Dienst Controle Strategische GoederenBoudewijnlaan 30 bus 80, 1000 BrusselU bezorgt dit document dus NIETaan de wapendienst van uw provincie!
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 juridisch statuut  rechtspersoon  natuurlijk persoon 

 btw-nummer       

 rijksregisternummer of 
ondernemingsnummer 

      

 categorie particulier  wapenhandelaar  andere:       

 

 Type aanvraag 
 

4 Kruis hieronder aan of u een nieuwe vergunning of de verlenging van een bestaande vergunning 
aanvraagt. 
Een al afgeleverde vergunning kan eenmalig verlengd worden voor het resterende saldo goederen dat nog niet ingevoerd, 
uitgevoerd, doorgevoerd of overgebracht werd. 

  een nieuwe vergunning 

  de verlenging van een al afgeleverde vergunning. Vul het nummer van de al afgeleverde vergunning in. 

        

 
5 Kruis hieronder het type aanvraag aan. 

  De goederen worden ingevoerd vanuit een land buiten de EU of overgebracht vanuit een andere EU-lidstaat. 
Ga naar vraag 6 en vul daarna naar vraag 8 in. 

  De goederen worden uitgevoerd naar een land buiten de EU of overgebracht naar een andere EU-lidstaat. 
Ga naar vraag 7. 

  De goederen worden doorgevoerd. Ga naar vraag 6. 

 

 Gegevens van de afzender, bestemmeling en eindgebruiker 
 

6 Vul hieronder de gegevens in van de afzender van de goederen. 
Ga daarna naar vraag 8 als de goederen worden ingevoerd vanuit een land buiten de EU of overgebracht vanuit een 
andere EU-lidstaat; ga naar vraag 7 als de goederen worden doorgevoerd. 

 voor- en achternaam of 
naam van de onderneming 

      

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 naam van de contactpersoon       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 website       

 juridisch statuut  rechtspersoon  natuurlijk persoon 

 rijksregisternummer of 
ondernemingsnummer 

      

 categorie  particulier  wapenhandelaar  andere:       
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7 Vul hieronder de gegevens in van de bestemmeling van de goederen. 
Ga daarna naar vraag 11 als de goederen worden uitgevoerd naar een land buiten de EU of overgebracht naar een 
andere EU-lidstaat; ga naar vraag 14 als de goederen worden doorgevoerd. 

 voor- en achternaam of 
naam van de onderneming 

      

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 land       

 naam van de contactpersoon       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 website       

 juridisch statuut  rechtspersoon  natuurlijk persoon 

 rijksregisternummer of 
ondernemingsnummer 

      

 categorie particulier  wapenhandelaar  andere:       

 
8 Bezorgt de aanvrager of de bestemmeling na de invoer, uitvoer, doorvoer of overbrenging de goederen 

aan een andere gebruiker (de eindgebruiker)? 

  ja. Is de eindgebruiker van de goederen al bekend? 

  ja. Ga naar vraag 9. 

  nee. Ga naar vraag 10. 

  nee. Ga naar vraag 10. 

 
9 Vul hieronder de gegevens in van de eindgebruiker van de goederen. 

 voor- en achternaam of 
naam van de onderneming 

      

 straat en nummer       

 postnummer en gemeente       

 land       

 naam van de contactpersoon       

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 website       

 juridisch statuut rechtspersoon  natuurlijk persoon 

 rijksregisternummer of 
ondernemingsnummer 

      

 categorie particulier  wapenhandelaar  andere:       

 
10 Kruis hieronder aan wat er met de goederen wordt gedaan. 

  De goederen worden ingevoerd vanuit een land buiten de EU of overgebracht vanuit een andere EU-lidstaat.  
Ga naar vraag 11. 

  De goederen worden uitgevoerd naar een land buiten de EU of overgebracht naar een andere EU-lidstaat. 
Ga naar vraag 14. 

  De goederen worden doorgevoerd. Ga naar vraag 17. 
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 Gegevens van de invoer, uitvoer, doorvoer of overbrenging van goederen 
 
 Invoer vanuit een land buiten de EU of overbrenging vanuit een andere EU-lidstaat 
 

11 Kruis hieronder de aard van uw aanvraag van een invoervergunning aan. 

  aanvraag van een definitieve invoer vanuit een land buiten de EU. Ga naar vraag 13. 

  aanvraag van een tijdelijke invoer en wederuitvoer vanuit een land buiten de EU. Ga naar vraag 12. 

  aanvraag van een definitieve overbrenging vanuit een EU-lidstaat. Ga naar vraag 13. 

  aanvraag van een tijdelijke overbrenging vanuit een EU-lidstaat. Ga naar vraag 12. 

 
12 Kruis hieronder aan welke soort vergunning u aanvraagt. 

Een meervoudige vergunning houdt in dat de civiele vuurwapens en onderdelen die in de meervoudige vergunning zijn 
opgenomen tijdens de looptijd van de vergunning, onbeperkt tijdelijk kunnen worden ingevoerd en wederuitgevoerd 
tussen het Vlaamse Gewest en het land van afzending. Een meervoudige vergunning kan alleen aangevraagd worden 
door personen die beschikken over een erkenning als wapenhandelaar. 

  individuele vergunning 

  meervoudige vergunning 

 
13 Vul hieronder in van welk land de goederen afkomstig zijn. 

Het land van afzending is het land vanwaaruit de goederen worden verzonden. 
Het land van oorsprong is het land waar de goederen werden geproduceerd. 

Ga daarna naar vraag 18. 

 land van afzending       

 land van oorsprong       

 
 Uitvoer naar een land buiten de EU of overbrenging naar een andere EU-lidstaat 
 

14 Kruis hieronder de aard van uw aanvraag van een invoervergunning aan. 

  aanvraag van een definitieve uitvoer naar een land buiten de EU. Ga naar vraag 16. 

  aanvraag van een tijdelijke uitvoer en wederuitvoer naar een land buiten de EU. Ga naar vraag 15. 

  aanvraag van een definitieve overbrenging naar een andere EU-lidstaat. Ga naar vraag 16. 

  aanvraag van een tijdelijke overbrenging naar een andere EU-lidstaat. Ga naar vraag 15. 

 
15 Kruis hieronder aan welke soort vergunning u aanvraagt. 

De definitie van een meervoudige vergunning vindt u bij vraag 12. 
  individuele vergunning 

  meervoudige vergunning 

 
16 Vul hieronder in naar welk land de goederen worden uitgevoerd of overgebracht. 

Het land van bestemming is het land waarnaar de goederen worden uitgevoerd of overgebracht. 
Het land van eindgebruik hoeft u alleen in te vullen als de goederen worden heruitgevoerd vanuit het land van 
bestemming. 
Het land van doorvoer is het land buiten de EU waar de goederen na de uitvoer vanuit het Vlaamse Gewest zullen 
doorgevoerd worden. 
Het land van oorsprong is het land waar de goederen werden geproduceerd. 
Ga daarna naar vraag 18. 

 land van bestemming       

 land van eindgebruik       

 land(en) van doorvoer       

 land van oorsprong       
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 Doorvoer van goederen 
 

17 Vul hieronder van welk land de goederen afkomstig zijn en naar welk land de goederen worden 
doorgevoerd. 
Het land van afzending is het land vanwaaruit de goederen worden verzonden. 
Het land van oorsprong is het land waar de goederen werden geproduceerd. 
Het land van bestemming is het land waarnaar de goederen worden uitgevoerd. 
Het land van eindgebruik hoeft u alleen in te vullen als de goederen worden heruitgevoerd vanuit het land van 
bestemming. 
Het land van doorvoer is het land buiten de EU waar de goederen na de uitvoer vanuit het Vlaamse Gewest zullen 
doorgevoerd worden. 

 land van afzending       

 land van oorsprong       

 land van bestemming       

 land van eindgebruik       

 land(en) van doorvoer       

 

 Technische gegevens van de goederen 
 

18 Kruis aan voor welke soort goederen u een vergunning aanvraagt. 

  vergunningsplichtige civiele vuurwapens. Ga naar vraag 19. 

  vrij verkrijgbare civiele vuurwapens. Ga naar vraag 20. 

  onderdelen voor civiele vuurwapens. Ga naar vraag 21. 

  munitie voor civiele vuurwapens en onderdelen daarvan. Ga naar vraag 22. 



 
 Vergunningsplichtige civiele vuurwapens 
 

19 Vul hieronder de gegevens in van de vergunningsplichtige civiele vuurwapens. 
Een CIP-proef is de beproeving van het vuurwapen, het onderdeel of de munitie, uitgevoerd door de bevoegde instanties van een land dat lid is van de Internationale Permanente 
Commissie voor de beproeving van handvuurwapens (CIP). CIP-landen zijn België, Chili, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Oostenrijk, Rusland, Slovakije, Spanje, Tsjechië en 
het Verenigd Koninkrijk. 
De goederencode is de code van de wapens volgens de Europese gecombineerde nomenclatuur van goederen. U kunt de gecombineerde nomenclatuur terugvinden op de website van 
de Administratie der Douane en Accijnzen: tarweb.minfin.fgov.be. Het relevante gedeelte daaruit kunt u terugvinden op de website van de dienst Controle Strategische Goederen: 
www.vlaanderen.be/csg. 
Als u bijkomende vergunningsplichtige civiele vuurwapens invoert, uitvoert, doorvoert of overbrengt, moet u die invullen op het formulier Bijlage bij de aanvraag van een vergunning voor de 
invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie: bijkomende wapens. 

 
 categorie merk, model 

en naam van 
de fabrikant 

kaliber serie-
nummer 

vervaardiging CIP-proef goederen-
code 

hoeveel-
heid 

waarde in 
euro’s 

jaar land 

 1 korte, semiautomatische of korte repeteervuurwapens                               ja  nee                   

 2 korte enkelschotsvuurwapens met centrale ontsteking                               ja  nee                   

 3 korte enkelschotsvuurwapens met randvuurontsteking, 
met een totale lengte van minder dan 28 cm 

                              ja  nee                   

 4 lange, semiautomatische vuurwapens waarvan magazijn 
en kamer meer dan drie patronen kunnen bevatten 

                              ja  nee                   

 5 lange, semiautomatische vuurwapens met magazijn en 
kamer die niet meer dan drie patronen kunnen bevatten; 
het magazijn is niet verwisselbaar of kan niet met 
algemeen gangbare werktuigen worden omgebouwd tot 
wapens met magazijn en kamer die meer dan drie 
patronen kunnen bevatten 

                              ja  nee                   

 6 lange repeteer- en semiautomatische vuurwapens met 
een gladde loop die ten hoogste 60 cm lang is 

                              ja  nee                   

 7 civiele semiautomatische vuurwapens die het uiterlijk 
hebben van automatische oorlogsvuurwapens 

                              ja  nee                   

 8 andere lange repeteervuurwapens dan die, vermeld in 
punt 6 

                              ja  nee                   

 9 lange enkelschotsvuurwapens met getrokken loop                               ja  nee                   

 10 andere lange semiautomatische vuurwapens dan die, 
vermeld in punt 4 tot en met 7 

                              ja  nee                   

 11 korte enkelschotsvuurwapens met randvuurontsteking met 
een totale lengte van ten minste 28 cm 

                              ja  nee                   

 12 lange eenschotsvuurwapens met gladde loop                               ja  nee                   
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 Vrij verkrijgbare civiele vuurwapens 
 

20 Vul hieronder de gegevens in van de vrij verkrijgbare civiele vuurwapens. 
Binnen de categorie vrij verkrijgbare wapens zijn in principe alleen de vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde (HFD-wapens) onderworpen aan een invoer-, 
uitvoer-, doorvoer- of overbrengingsvergunning. Dat geldt voor alle historische, folkloristische of decoratieve wapens, met uitzondering van vuurwapens op zwart kruit. Andere vrij 
verkrijgbare wapens kunnen in principe zonder vergunning ingevoerd, uitgevoerd, doorgevoerd of overgebracht worden.  
De beperkte uitzonderingen daarop vindt u terug in de lijst van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie die in-, uit- en doorgevoerd en overgebracht kunnen worden zonder vergunning, 
gevoegd als bijlage 1 bij het Wapenhandelbesluit van 20 juli 2012. U kunt het Wapenhandelbesluit terugvinden op de website van de dienst Controle Strategische Goederen: 
www.vlaanderen.be/csg. 
Als u bijkomende vrij verkrijgbare civiele vuurwapens invoert, uitvoert, doorvoert of overbrengt, moet u die invullen op het formulier Bijlage bij de aanvraag van een vergunning voor de 
invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie: bijkomende wapens. 

 
 categorie merk, model 

en naam van 
de fabrikant 

kaliber serie-
nummer 

vervaardiging CIP-proef goederen-
code 

hoeveel-
heid 

waarde in 
euro’s 

jaar land 

 1 HFD-wapens                               ja  nee                   

 2 HFD-wapens                               ja  nee                   

 3 HFD-wapens                               ja  nee                   

 4 andere vrij verkrijgbare vuurwapens                               ja  nee                   

 

 Onderdelen voor civiele vuurwapens  
 

21 Vul hieronder de gegevens in van de onderdelen voor civiele vuurwapens.  
Als u bijkomende onderdelen voor civiele vuurwapens invoert, uitvoert, doorvoert of overbrengt, moet u die invullen op het formulier Bijlage bij de aanvraag van een vergunning voor de 
invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie: bijkomende wapens. 

 
 categorie merk, model 

en naam van 
de fabrikant 

kaliber serie-
nummer 

vervaardiging CIP-proef goederen-
code 

hoeveel-
heid 

waarde in 
euro’s 

jaar land 

 1 frame- of kastgroep (karkas)                               ja  nee                   

 2 loop                               ja  nee                   

 3 cilinder of trommel (van revolver)                               ja  nee                   

 4 slede (van pistool en machinepistool)                               ja  nee                   

 5 sluit- en grendelorgaan                               ja  nee                   

 6 afsluiterblok (bascule)                               ja  nee                   
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 Munitie voor civiele vuurwapens en onderdelen van munitie voor civiele vuurwapens 
 

22 Vul hieronder de gegevens in van de munitie voor civiele vuurwapens en van de onderdelen van munitie voor civiele vuurwapens. 
Als u bijkomende munitie of onderdelen van munitie voor civiele vuurwapens invoert, uitvoert, doorvoert of overbrengt, moet u die invullen op het formulier Bijlage bij de aanvraag van een 
vergunning voor de invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie: bijkomende wapens. 

 
 categorie merk, model 

en naam van 
de fabrikant 

kaliber serie-
nummer 

vervaardiging CIP-proef goederen-
code 

hoeveel-
heid 

waarde in 
euro’s 

jaar land 

 1 sportmunitie                               ja  nee                   

 2 jachtmunitie                               ja  nee                   

 3 oorlogsmunitie                               ja  nee                   

 4 hulzen (onderdeel)                               ja  nee                   

 5 slaghoedjes (onderdeel)                               ja  nee                   

 6 koppen (onderdeel)                               ja  nee                   

 7 voortstuwingskruit (onderdeel)                               ja  nee                   

 8 patroonhouder (onderdeel)                               ja  nee                   

 9 andere munitie:                                     ja  nee                   

 10 ander onderdeel van munitie:                                     ja  nee                   

 



 Aanwending van de goederen 
 
23 Geef hieronder een concrete beschrijving van het voorgenomen gebruik van de goederen door de 

eindgebruiker. 

       

       

       

 
24 Zullen de goederen gebruikt worden voor activiteiten van niet-civiele aard? 

Met activiteiten van niet-civiele aard wordt bedoeld dat de goederen militair of paramilitair ingezet zullen worden. 
  ja. Geef hieronder een toelichting bij het gebruik van de goederen. 

       

       

  nee 

 

 Bezitstitels 
 
25 Kruis aan over welke bezitstitel u beschikt en vul de begindatum van de geldigheid van die bezitstitel 

in. 
Voeg een kopie van uw bezitstitel bij uw aanvraag. 

 
 bezitstitel  begindatum (dd.mm.jjjj)  

  erkenning als wapenhandelaar         

  erkenning als wapenverzamelaar         

  jachtverlof         

  sportschutterslicentie         

  bezitsvergunning (model 4)         

  andere:               

 
 Bij te voegen bewijsstukken 
 
26 Voeg de volgende bewijsstukken bij uw aanvraag: 

Algemene bewijsstukken: 
een kopie van het document dat de titel bevat op basis waarvan de aanvrager volgens de Wapenwet van 8 juni 2006 en 
de uitvoeringsbesluiten ervan gerechtigd is om de goederen voorhanden te hebben of te verwerven. 

Specifieke bewijsstukken bij uitvoer en doorvoer naar een land buiten de EU en bij overbrenging naar een 
andere lidstaat van de EU: 
een document waaruit de voorafgaande toestemming van het land van eindgebruik voor de invoer of overbrenging blijkt, 
of waaruit blijkt dat de vergunning toegekend kan worden zonder die voorafgaande toestemming. 

Bijkomende specifieke bewijsstukken bij uitvoer en doorvoer naar een land buiten de EU: 
- alle informatie over de eindgebruiker en het eindgebruik van de goederen 
- als de eindgebruiker en het eindgebruik niet blijken uit de voorafgaande toestemming van het land van eindgebruik 

voor de invoer, een document dat de eindgebruiker en het eindgebruik vermeldt, zoals een verklaring van de 
eindgebruiker 

- als dat van toepassing is, een document waaruit de toestemming van de eventuele landen van doorvoer blijkt, met 
uitzondering van de lidstaten van de EU 

- als het om de uitvoer of doorvoer van verboden vuurwapens, onderdelen of munitie gaat, een verklaring van de 
eindgebruiker waarin die zich ertoe verbindt om bij een eventuele wederuitvoer de toestemming van de Vlaamse 
Regering te vragen. 
Deze verplichting is niet van toepassing als het land van eindgebruik een lidstaat van de EU of de NAVO is, of een 
van de volgende lidstaten van het Wassenaar Arrangement is: Argentinië, Australië, Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland, 
Zuid-Korea, Zuid-Afrika of Zwitserland. 

Bijkomende specifieke bewijsstukken bij doorvoer: 
als het voorwerp van de aanvraag in het land van herkomst onderworpen was aan een uitvoervergunning, een document 
waaruit blijkt dat de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst van de goederen, de uitvoer hebben toegestaan. 
Deze verplichting is niet van toepassing als de doorvoer plaatsvindt in het kader van de uitoefening van de taken van de 
EU, de NAVO, de VN, het IAEA, of een andere intergouvernementele organisatie waarvan Vlaanderen of België lid is, of 
als de doorvoer gekoppeld is aan humanitaire hulp bij een ramp of deel uitmaakt van een schenking in een noodgeval. 
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27 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit formulier voegt. 

  een kopie van de bezitstitel  

  een (internationaal) invoercertificaat 

  een verklaring van de eindgebruiker 

  een kopie van de uitvoervergunning, afgeleverd door de overheid van het land van afzending 

  een kopie van de invoervergunning, afgeleverd door de overheid van het land van bestemming  

 

 Ondertekening 
 
28 Vul de onderstaande verklaring in.  

Deze verklaring moet ondertekend worden door de personen die persoonlijk verantwoordelijk zijn voor invoer, uitvoer, 
doorvoer en overbrenging. 

 Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld en bevestig de juistheid van de inhoud 
van alle bij dit formulier gevoegde stukken.  

Ik verbind me ertoe, als aanvrager of als vertegenwoordiger van de aanvrager, om: 
- alle voorwaarden na te leven die door of krachtens het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 en het 

Wapenhandelbesluit van 20 juli 2012 verbonden zijn aan de toekenning en het gebruik van de invoer-, uitvoer-
, doorvoer- en overbrengingsvergunningen 

- aan de goederen in kwestie een bestemming te geven in overeenstemming met de aangevraagde vergunning 
- als dat van toepassing is, de verplichtingen na te komen die de douaneregelgeving, de Wapenwet van 8 juni 

2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan, en andere toepasselijke regelgeving aan de invoer, uitvoer, doorvoer 
of overbrenging in kwestie verbinden.. 

 
 datum  dag     maand     jaar          

 
 handtekening       

 voor- en achternaam        

 
 Aan wie bezorgt u dit formulier? 
 
29 Stuur dit formulier met de post naar de Vlaamse overheid op het onderstaande adres: 

Dienst Controle Strategische Goederen 
Boudewijnlaan 30 bus 80 
1000 BRUSSEL 

 

 Privacywaarborg 
 
30 De gegevens die u meedeelt in dit formulier, worden opgeslagen in een bestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de 

behandeling van uw dossier. Een kennisgeving van de aanvraag, toekenning, weigering, schorsing, intrekking en 
beperking van een vergunning kan worden bezorgd aan andere relevante overheidsinstanties, waaronder de 
vergunningsdiensten van de andere gewesten, de Administratie der Douane en Accijnzen van de FOD Financiën, de 
Federale Wapendienst van de FOD Justitie, de Veiligheid van de Staat, de Proefbank voor Vuurwapens, de procureur 
des Konings van het arrondissement waar de betrokken persoon gevestigd is, de federale politie, de lokale politie, de 
provinciegouverneur van de provincie waar de betrokken persoon gevestigd is, en andere bevoegde internationale en 
buitenlandse autoriteiten. 

Voor
 www.ibz.be/nl/persoonsgegevens

 website de naar door u wij verwijzen rechten uw van uitoefening de voor en persoonsgegevensbescherming inzake info meer 
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