
 
 
 
 
 
     

       
              

 

 
 

    
 

  
 

 

  
 
 

  

         

 

     

        

        

          

 

    

  

    

    

 

            

 

           

         

         

 

 

                     

                         

 

 

    

 

Provincie Antwerpen 

DIENSTEN VAN DE ARRONDISSEMENTSCOMMISSARISSEN 

DIENST WAPENVERGUNNINGEN 

MEDISCH ATTEST 

Ondergetekende, …………………………………………………………………………………………………….. 

geneesheer, verklaart na ondervraging en onderzoek dat de genaamde: 

de heer/ mevrouw 1 :……………………………………………………………………………………………….. 

geboren te :…………………………………………………. op:………………………………..…... 

adres :…………………………………………………………………………………………..…… 

:……………………………………………………………………………………………….. 

zowel fysisch als psychisch 

5 geschikt is 

5 niet geschikt is 

om een wapen te manipuleren zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen. 

De vaststelling van bekwaamheid om een vuurwapen te hanteren geldt enkel 

voor zover bovengenoemde zich blijvend fysisch en psychisch manifesteert 

als ten tijde van de ondertekening van dit attest. 

Datum: Handtekening en stempel 

geneesheer 

: het onnodige schrappen. 
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8 JUNI 2006 - (B.S. 9 JUNI 2006) 
WET HOUDENDE REGELING VAN ECONOMISCHE EN INDIVIDUELE ACTIVITEITEN MET WAPENS 

Art. 11, § 1 – Zonder een voorafgaande vergunning, verleend door de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de
 
verzoeker, is het particulieren verboden een vergunningsplichtig vuurwapen of de daarbij horende munitie voorhanden te
 
hebben.
 
….
 
Art. 11, § 3 – De vergunning wordt slechts verleend aan personen die voldoen aan de volgende voorwaarden:
 
….
 
6° een medisch attest voorleggen dat bevestigt dat de aanvrager in staat is een wapen te manipuleren zonder gevaar voor
 
zichzelf of voor anderen.
 
….
 
Art. 14, eerste lid – Niemand mag een vergunningsplichtig vuurwapen dragen tenzij om een wettige reden en mits hij in het
 
bezit is van een vergunning tot het voorhanden hebben van het betrokken wapen evenals een wapendrachtvergunning ver
leen door de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de verzoeker, na advies van de procureur des Konings van het
 
arrondissement van de verzoeker. De verzoeker moet een attest voorleggen van een daartoe door de minister van Justitie
 
erkend arts dat hij geen fysieke of mentale tegenindicaties vertoont voor het dragen van een vuurwapen.
 

REF; 3630/1/8
 
GECOÖRDINEERDE OMZENDBRIEF VAN 30 OKTOBER 1995 BETREFFENDE
 
DE TOEPASSING VAN DE WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE BEPALINGEN
 

INZAKE WAPENS (ADMINISTRATIEF LUIK).
 

5.6.1	 Voorafgaande controles 
a)…(kennis van de Wapenwet)… 

…. 
b) Daarnaast moet in hoofde van de aanvrager de beoordelingsmogelijkheden voor het hanteren zonder gevaar 

voor zichzelf of voor anderen, van een wapen evident aanwezig zijn. Dit kan in bepaalde uitzonderlijke geval
len nopen tot het vragen om een recent medisch attest dat deze vereiste staaft (bijvoorbeeld wanneer daarom
trent de visu duidelijke twijfels rijzen). 

…. 

5.6.4	 Persoonlijkheid van de aanvrager 
Naast wat reeds in punt 5.6.1 werd uiteengezet, is het terzake nodig dat het plaatselijk onderzoek op objectieve 
wijze rekening houdt met de karakteristieken van de persoonlijkheid van de aanvrager, inzonderheid met eventuele 
gerechtelijke antecedenten of met geweldplegingen in het gezin of elders, met zijn geestesgesteldheid en zijn zede
lijkheid, alsook met een eventuele gewelddadige politieke activiteit. Het is bijvoorbeeld moeilijk denkbaar dat een 
vergunning wordt uitgereikt aan een persoon die psychisch onevenwichtig is of die geconfronteerd is met sterke 
echtelijke conflicten, of die zich regelmatig in dronken toestand bevindt. 
….. 
a) artikel 83 van de aanvullende overeenkomst bij het akkoord van Schengen, dat op 19 juni 1990 door België, 

Nederland, Luxemburg, Frankrijk en de Republiek Duitsland is ondertekend en waarbij zich onlangs Italië, 
Portugal, Spanje en Oostenrijk hebben aangesloten, bepaalt dat een vergunning tot het voorhanden hebben 
van een vuurwapen slechts kan worden uitgereikt indien betrokkene: 

1)	 niet wegens geestesziekte of wegens andere mentale of lichamelijke stoornissen ongeschikt is 
een vuurwapen te verwerven of voorhanden te hebben2; 

2)	 niet wegens een strafbaar feit is veroordeeld of op grond van andere aanwijzingen niet kan worden 
verondersteld dat hij een gevaar betekent voor de openbare orde of veiligheid. 

b)	 artikel 5 van de richtlijn 6903 d.d. 26 juli 1991 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende 
het toezicht op de aankoop en het voorhanden hebben van wapens bepaalt dat de aankoop en het voorhanden 
hebben van vuurwapens voorbehouden moet zijn aan personen die geen gevaar doen ontstaan, noch voor 
zichzelf, noch voor de openbare orde of veiligheid. 

2: Er moet tevens worden opgemerkt dat bepaalde vuurwapens worden gebruikt bij de revalidatie van lichamelijk minder-valide personen. 
Deze vorm van bezit stelt geen bijzonder probleem van openbare orde. 
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