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Gecoördineerd Intern Reglement Sportschutterslicentie 
 
In uitvoering van artikel 13, §1, derde lid 2° van het sportschuttersdecreet en artikel 14 van het uitvoeringsbesluit sportschuttersdecreet stelt de Raad van 
Bestuur van de Vlaamse Schietsportkoepel het volgende interne reglement vast:  
 
HOOFDSTUK I. – ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Art. 1. Voor de toepassing van dit intern reglement wordt verstaan onder: 
1° “sportschuttersdecreet”: het Decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter;  
2° “uitvoeringsbesluit”: het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2007 houdende de uitvoering van het 
decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter; 
3° “de federatie”: de schietsportfederatie Vlaamse Schietsportkoepel VZW, met zetel te 2600 BERCHEM, Huis 
van de Sport, Boomgaardstraat 22 bus 7 
4° “club”: een bij de federatie aangesloten schuttersvereniging; 
5° “reglement”: het intern reglement dat de Sportschutterslicentie beheerst en dat door de federatie is 
uitgevaardigd in uitvoering van artikel 13, §1, derde lid, 2° Sportschuttersdecreet; 
6° “clubverantwoordelijke”: door de club aangestelde persoon of personen die instaan voor het uitvoeren van dit 
reglement op het niveau van de club. 
7° “Minister”: de Vlaamse minister bevoegd voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven. 
8° uittreksel uit het strafregister”: een origineel uittreksel uit het strafregister, waar als reden duidelijk wordt 
opgegeven dat het gaat om een activiteit die te maken heeft met sportschieten, sportschutterslicentie of 
wapenvergunning en is afgeleverd in toepassing van Art 596.1-5 (Wetboek Strafvordering) en dat niet ouder is 
dan 3 maanden. 
 
De overige in het reglement gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als aan deze termen wordt gegeven in 
het sportschuttersdecreet en het uitvoeringsbesluit. 
 
Art. 2. Dit reglement regelt de praktische uitwerking van de toepassing van het Sportschuttersdecreet en het 
Uitvoeringsbesluit. Het reglement is van toepassing op alle sportschutters die via een club aangesloten zijn bij 
de federatie en die aanvrager of houder zijn van  een door de federatie uitgereikte voorlopige 
sportschutterslicentie of een sportschutterslicentie. 
 
 
HOOFDSTUK II. – DE VOORLOPIGE SPORTSCHUTTERSLICENTIE  
 
Art. 3. §1. De aanvrager van een voorlopige sportschutterslicentie moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
1° de volle leeftijd van zestien jaar bereikt hebben; 
2° de toestemming hebben van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers indien de sportschutter 
minderjarig is; 
3° niet veroordeeld zijn als dader of als medeplichtige wegens een van de misdrijven waardoor overeenkomstig 
de wapenwet aan de betrokkene geen vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen zou kunnen 
worden uitgereikt; 
4° niet het voorwerp zijn van een lopende schorsing en niet het voorwerp geweest zijn van een intrekking met 
nog actuele redenen, van een sportschutterslicentie of een voorlopige sportschutterslicentie; 
5° een medisch attest kunnen voorleggen dat bevestigt dat de sportschutter in staat is een wapen te 
manipuleren zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen. 
6° lid zijn van een club, aangesloten bij VSK 
 
§2. Bij de aanvraag die middels het document VL1 (model als bijlage bij dit reglement) gebeurt, moeten 
volgende stavingstukken worden gevoegd: 
1° een kopie van de identiteitskaart; 
2° een uittreksel uit het strafregister, waaruit blijkt dat de sportschutter niet veroordeeld is als dader of als 
medeplichtige voor een van de misdrijven waardoor overeenkomstig de wapenwet aan de sportschutter geen 
vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen zou kunnen worden uitgereikt (Art 596.1-5); 
3° een medisch attest dat niet ouder is dan drie maanden en dat bevestigt dat de sportschutter in staat is een 
wapen te manipuleren zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen. Voor dit medisch attest mag het model VL3 
in bijlage gebruikt worden. 
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Vereniging zonder winstoogmerk 

Erkend door Sport Vlaanderen  
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Indien een dossier onvolledig is, wordt een herinnering gestuurd naar de clubverantwoordelijke en naar de 
schutter indien we over een e-mailadres beschikken. De clubverantwoordelijke of de schutter dient dan de 
ontbrekende stukken of inlichtingen door te geven aan de federatie binnen een maand. Indien het dossier 
binnen een maand na kennisgeving niet wordt bezorgd, verstuurt het secretariaat een tweede herinnering aan 
de clubverantwoordelijke en de schutter. Indien binnen de maand na verzending van de tweede herinnering de 
ontbrekende informatie niet wordt aangeleverd, wordt een derde herinnering verstuurd naar de 
clubverantwoordelijke en de schutter. In deze derde herinnering wordt de clubverantwoordelijke of de schutter 
gevraagd om de ontbrekende informatie door te geven binnen de 14 dagen. Indien het dossier niet vervolledigd 
wordt binnen deze termijn van veertien dagen, wordt het dossier teruggestuurd naar de aanvrager. De 
clubverantwoordelijke wordt hierover ingelicht. De aanvrager moet dan zijn aanvraag opnieuw indienen. 
 
§3. Kopieën van het uittreksel uit het strafregister worden niet aangenomen. Indien er enkel een digitaal 
uittreksel uit het strafregister wordt afgeleverd, dient de mail van de gemeente toegevoegd te worden. 
Uittreksels uit het strafregister die online gecontroleerd kunnen worden (vb verifieer.be) worden aanvaard indien 
de controle nog mogelijk is.   
 
§4. Een model van medisch attest is opgenomen als bijlage VL3 bij dit reglement. De medische attesten die zijn 
afgeleverd met het oog op de aanvraag van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen en 
die voldoen aan artikel 11, §3, 6° wapenwet zijn geldig.  
 
§5. Om te beoordelen of de stavingstukken nog geldig zijn, wordt de datum van indiening van de aanvraag bij 
de club in aanmerking genomen. Indien deze datum niet is vermeld op het formulier VL4/A wordt de datum van 
ontvangst van de aanvraag bij de federatie in aanmerking genomen. 
 
Art. 4. §1. De aanvraag voor een voorlopige sportschutterslicentie gebeurt middels het aanvraagformulier dat 
als bijlage VL1 bij dit reglement gevoegd is. De aanvraag kan gebeuren door bemiddeling van een club of op 
eigen initiatief, afhankelijk van de keuze van de club. Elk club binnen VSK heeft doorgegeven middels welke 
manier zij wenst te werken: 

 Optie 1: alles i.v.m. de sportschutterslicentie verloopt via de club 
 Optie 2: alles i.v.m. de sportschutterslicentie verloopt rechtsreeks tussen de schutter en de federatie 
 Optie 3: Het systeem blijft zoals het tot op heden was voor deze club. 

.  
 
§2. Het aanvraagformulier moet behoorlijk zijn ingevuld. Als de aanvrager minderjarig is, dienen de wettelijke 
vertegenwoordigers hun toestemming met de aanvraag te geven op de vakken die daarvoor zijn voorzien op 
het aanvraagformulier. Bij het aanvraagformulier moeten alle in artikel 3, §2 vermelde stavingstukken gevoegd 
worden 
 
§3. Het aanvraagformulier dient samen met de stavingstukken te worden afgegeven aan de 
clubverantwoordelijke van de club waarbij de sportschutter is aangesloten (optie 1 en optie 3) of opgestuurd te 
worden naar VSK (optie 2). Indien optie 1 of optie 3 controleert de clubverantwoordelijke of het dossier volledig 
is en voegt het aanvraagformulier en de stavingstukken toe aan het beoordelingformulier opgesteld volgens 
model VL4/A dat als bijlage van dit reglement is opgenomen. Een volledig dossier kan dan enkel door de 
clubverantwoordelijke, al dan niet samen met andere dossiers, aan de federatie gestuurd worden. Indien optie 2 
stuurt de schutter zelf zijn volledige aanvraag naar de federatie.  
 
§4. De administratieve bijdrage voor het afleveren van één voorlopige sportschutterslicentie bedraagt 5 EUR, 
maar voor het aanvragen van 2 of meerdere voorlopige sportschutterslicenties op dezelfde datum en via 
dezelfde club bedraagt deze 10 EUR. De sportschutter betaalt deze bijdrage aan de clubverantwoordelijke 
indien de club gekozen heeft voor optie 1 of optie 3. Na ontvangst van een afrekening stort de 
clubverantwoordelijke de administratieve bijdrage door aan de federatie door betaling op rekening nummer 
IBAN BE54 0014 9318 8997. De  club kan nog een eigen bijkomende administratieve bijdrage voor het 
versturen van de aanvraag ten laste leggen van de sportschutter. Deze bijkomende bijdrage mag niet hoger zijn 
dan 2 EUR. Indien de club gekozen heeft voor optie 2, dient de schutter de bijdrage van 5 of 10 euro zelf te 
storten aan de federatie op het nummer IBAN BE54 0014 9318 8997 met vermelding van zijn stamnummer.  
 
§5. Als het dossier volledig is, beoordeelt de federatie het dossier en beslist ze om de voorlopige 
sportschutterslicentie al dan niet toe te kennen. Bij toekenning stuurt de federatie de voorlopige 
sportschutterslicentie, samen met een sportschuttersboekje, naar de aanvrager per gewone brief voor optie 2 
en 3, naar de club voor optie 1. Als de sportschutter op zijn aanvraagformulier aangeeft dat hij al in het bezit is 
van een sportschuttersboekje of de federatie heeft hier zelf info over, wordt geen bijkomend boekje opgestuurd. 
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Bij weigering van de voorlopige sportschutterslicentie stuurt de federatie haar gemotiveerde beslissing per 
gewone brief naar de aanvrager.  
 
§6. Enkel de aangeduide bestuurders van de federatie en de gemachtigde door de Raad van bestuur zijn 
gemachtigd om de beslissing tot toekenning of weigering van een voorlopige sportschutterslicentie te 
ondertekenen.  
 
§7. Alle vermeldingen worden op de voorlopige sportschutterslicentie afgedrukt overeenkomstig het model 
zoals bepaald door de Vlaamse Regering in het uitvoeringsbesluit. Bij een adreswijziging van een voorlopige 
sportschutterslicentie wordt er een nieuwe voorlopige sportschutterslicentie afgedrukt in ruil voor de oude. Een 
adreswijziging is gratis. 
 
 
Art. 5. §1. De voorlopige sportschutterslicentie wordt ingetrokken: 
1° indien de sportschutter niet voldoet aan de bepalingen van het Sportschuttersdecreet;  
2° indien het recht om een wapen voorhanden te hebben van de sportschutter wordt ingetrokken of geschorst 
overeenkomstig de wapenwet; 
3° indien de voorlopige sportschutterslicentie werd verleend op basis van onjuiste verklaringen; 
4° indien de sportschutter daarom verzoekt; 
5° indien een aanvraag voor of de hernieuwing van een vergunning tot het voorhanden hebben van een wapen 
aan de sportschutter wordt geweigerd om redenen die verband houden met de openbare orde overeenkomstig 
de wapenwet. 
 
§2. De overtredingen van de bepalingen van het sportschuttersdecreet, het uitvoeringsbesluit of dit reglement 
worden door de bestuursleden van de clubs of de federatie en door de clubverantwoordelijken doorgegeven 
aan de federatie.  
 
§3. De federatie heeft het recht om onderzoeksdaden te stellen of kan de betrokkene horen alvorens een 
beslissing tot intrekking te nemen. De beslissing tot intrekking wordt per aangetekend schrijven betekend aan 
de sportschutter. De sportschutter dient binnen de acht dagen na ontvangst van de beslissing tot intrekking zijn 
voorlopige sportschutterslicentie per aangetekend schrijven terug te sturen naar de federatie of bij de federatie 
af te geven tegen ontvangstbewijs. 
 
§4. De beslissing tot intrekking van de voorlopige sportschutterslicentie is gemotiveerd. Ze bevat de gevolgen 
van de beslissing tot intrekking voor de sportschutter. In de beslissing wordt vermeld dat het mogelijk is tegen 
de beslissing in beroep te gaan bij de Minister. Dit beroep moet worden ingesteld binnen een vervaltermijn van 
15 dagen na betekening van de intrekkingbeslissing. Het beroep moet per aangetekend schrijven worden 
gericht aan het Sport Vlaanderen,  t.a.v. de Administrateur-generaal, Arenbergstraat 5, 1000 BRUSSEL. Bij het 
verzoekschrift moet een kopie van de intrekkingbeslissing worden gevoegd. Het beroep moet duidelijk de 
motieven vermelden waarop het gebaseerd is, en alle nodige bewijsstukken bevatten. 
 
Het instellen van een beroep schorst de genomen beslissing niet. In alle gevallen moet de voorlopige 
sportschutterslicentie binnen de acht dagen na kennisname van de intrekkingbeslissing aangetekend worden 
teruggestuurd naar de federatie of worden afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
 
Sport Vlaanderen brengt de federatie op de hoogte van het ingestelde beroep. Uiterlijk binnen een termijn van 
dertig dagen nadat Sport Vlaanderen het beroep heeft ontvangen, stelt het een gemotiveerd advies op. Sport 
Vlaanderen kan aanvullende informatie opvragen bij de gemachtigde schietsportfederatie of bij de 
sportschutter. De Minister beslist, na kennisname van dit advies, over de gegrondheid van het beroep. 
 
De beslissing van de Minister wordt uiterlijk binnen een termijn van zestig dagen nadat Sport Vlaanderen het 
beroep heeft ontvangen, aan de sportschutter en aan de federatie meegedeeld met een aangetekende brief. De 
Minister brengt gelijktijdig de gouverneur, bevoegd voor de verblijfplaats van de sportschutter, op de hoogte. 
 
Als de Minister het beroep gegrond verklaart, voert de federatie de beslissing onmiddellijk uit. 
 
 
 
HOOFDSTUK III. –DE SPORTSCHUTTERSLICENTIE 
 
Art. 6. §1. De aanvrager van een sportschutterslicentie moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
1° de volle leeftijd van zestien jaar bereikt hebben; 
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2° de toestemming hebben van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers indien de sportschutter 
minderjarig is; 
3° actief lid zijn van een schietsportfederatie; 
4° niet veroordeeld zijn als dader of als medeplichtige wegens een van de misdrijven waardoor overeenkomstig 
de wapenwet aan de betrokkene geen vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen zou kunnen 
worden uitgereikt; 
5° niet het voorwerp zijn van een lopende schorsing en niet het voorwerp geweest zijn van een intrekking met 
nog actuele redenen, van een sportschutterslicentie of een voorlopige sportschutterslicentie; 
6° een medisch attest kunnen voorleggen dat bevestigt dat de sportschutter in staat is een wapen te 
manipuleren zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen; 
7° slagen voor een theoretische proef betreffende de kennis van de toepasselijke regelgeving, waarvan de 
voorwaarden worden bepaald door de Vlaamse Regering. De theoretische proef wordt afgelegd voor de 
verschillende wapencategorieën. Bij hernieuwing van de sportschutterslicentie moet de theoretische proef 
alleen opnieuw afgelegd worden bij substantiële wijziging van de regelgeving; 
8° slagen voor een praktische proef betreffende het veilig hanteren van een wapen, waarvan de voorwaarden 
worden bepaald door de Vlaamse Regering. De praktische proef wordt afgelegd per wapencategorie. 
 
Sportschutters die reeds in het bezit zijn van een geldige vergunning (Model4) tot het voorhanden hebben van 
een vuurwapen dat behoort tot dezelfde wapencategorie als de wapencategorie waarvoor de 
sportschutterslicentie wordt aangevraagd, zijn vrijgesteld van de praktische en theoretische proef bedoeld in 7° 
en 8° van het eerste lid. 
 
 
§2. Bij de aanvraag die middels het document VL2 (model als bijlage bij dit reglement) gebeurt, moeten 
volgende stavingstukken worden gevoegd: 
1° een kopie van de identiteitskaart; 
2° een recente pasfoto; 
3° een kopie van het sportschuttersboekje, waaruit blijkt dat de sportschutter actief lid is; 
4° een uittreksel uit het strafregister, waaruit blijkt dat de sportschutter niet veroordeeld is als dader of als 
medeplichtige voor een van de misdrijven waardoor overeenkomstig de wapenwet aan de sportschutter geen 
vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen kan worden uitgereikt (Art 596.1-5); 
5° een medisch attest, dat niet ouder is dan drie maanden en dat bevestigt dat de sportschutter in staat is een 
wapen te manipuleren zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen; 
6° het bewijs dat de sportschutter geslaagd is voor de theoretische proef voor de betreffende wapencategorie of 
dat hij ervan vrijgesteld is (b.v. een kopie van een geldige vergunning tot het voorhanden hebben van een 
vuurwapen in de gevraagde wapencategorie, of een attest van slagen voor de theoretische proef model VL6);  
7° het bewijs dat de sportschutter geslaagd is voor de praktische proef voor de betreffende wapencategorie of 
dat hij ervan vrijgesteld is (b.v. een kopie van een geldige vergunning tot het voorhanden hebben van een 
vuurwapen in de gevraagde wapencategorie, attest slagen van de proef uitgereikt door de politie of een attest 
van slagen voor de praktische proef model VL7. 
 
 
De attesten van slagen voor de theoretische proef uitgereikt door de politie worden niet in aanmerking 
genomen. 
 
De attesten van slagen voor de praktische proef uitgereikt door de politiediensten worden enkel in aanmerking 
genomen voor zover minstens op het attest vermeld is met welk wapen (aard, merk, kaliber) de proef werd 
afgenomen.  
 
Indien een dossier onvolledig is, wordt een herinnering gestuurd naar de clubverantwoordelijke en de schutter 
wanneer wij over een email adres beschikken. De clubverantwoordelijke of de schutter dient dan de 
ontbrekende stukken of inlichtingen door te geven aan de federatie binnen een maand. Indien het dossier 
binnen een maand na kennisgeving niet wordt bezorgd, verstuurt het secretariaat een tweede herinnering aan 
de clubverantwoordelijke en de schutter. Indien binnen de maand na verzending van de tweede herinnering de 
ontbrekende informatie niet wordt aangeleverd, wordt een derde herinnering verstuurd naar de 
clubverantwoordelijke en de schutter. In deze derde herinnering wordt de clubverantwoordelijke en de schutter 
gevraagd om de ontbrekende informatie door te geven binnen de 14 dagen. Indien het dossier niet vervolledigd 
wordt binnen deze termijn van veertien dagen, wordt het dossier teruggestuurd naar de aanvrager. De 
clubverantwoordelijke wordt hierover ingelicht. De aanvrager moet dan zijn aanvraag opnieuw indienen. 
 
§3. Kopieën van het uittreksel uit het strafregister worden niet in aanmerking genomen. Indien er enkel een 
digitaal uittreksel uit het strafregister wordt afgeleverd, dient de mail van de gemeente toegevoegd te worden. 
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Uittreksels uit het strafregister die online gecontroleerd kunnen worden (vb. verifieer.be) worden aanvaard 
indien de controle nog mogelijk is.   
 
§4. Een model van medisch attest is opgenomen als bijlage VL3 bij dit besluit. De medische attesten die zijn 
afgeleverd met het oog op de aanvraag van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen en 
die voldoen aan artikel 11, §3, 6° wapenwet zijn geldig.  
 
Art. 7. §1. De aanvraag voor een sportschutterslicentie gebeurt middels het aanvraagformulier dat als bijlage 
VL2 bij dit reglement gevoegd is. De aanvraag kan gebeuren door bemiddeling van een club of op eigen 
initiatief, afhankelijk van de keuze van uw club. Elk club binnen VSK heeft doorgegeven middels welke manier 
zij wenst te werken: 

 Optie 1: alles i.v.m. de sportschutterslicentie verloopt via de club 
 Optie 2: alles i.v.m. de sportschutterslicentie verloopt rechtsreeks tussen de schutter en de federatie 
 Optie 3: Het systeem blijft zoals het tot op heden was voor deze club. 

 
§2. Het aanvraagformulier moet behoorlijk zijn ingevuld. Als de aanvrager minderjarig is, dienen de wettelijke 
vertegenwoordigers hun toestemming met de aanvraag te geven op de vakken die daarvoor zijn voorzien op 
het aanvraagformulier. Bij het aanvraagformulier moeten alle in artikel 6, §2 vermelde stavingstukken gevoegd 
worden 
 
§3. Het aanvraagformulier dient samen met de stavingstukken te worden afgeven aan de clubverantwoordelijke 
van de club waarbij de sportschutter is aangesloten (optie 1 en optie3) of opgestuurd te worden naar VSK 
(optie2). Indien optie 1 of optie3 controleert de clubverantwoordelijke of het dossier volledig is en voegt het 
aanvraagformulier en de stavingstukken toe aan het beoordelingformulier opgesteld volgens model VL4/A dat 
als bijlage van dit reglement is opgenomen. Een volledig dossier kan dan enkel door de clubverantwoordelijke, 
al dan niet samen met andere dossiers, aan de federatie gestuurd worden. Indien optie 2 stuurt de schutter zelf 
zijn volledige aanvraag naar de federatie.  
 
§4. De administratieve bijdrage voor het afleveren van een sportschutterslicentie bedraagt 43 EUR voor de duur 
van vijf jaar. De sportschutter betaalt deze bijdrage aan de clubverantwoordelijke, indien de club gekozen heeft 
voor optie 1 of optie 3. Na ontvangst van een afrekening stort de clubverantwoordelijke de bijdrage door naar de 
federatie op rekening IBAN BE54 0014 9318 8997. De club kan nog een bijkomende administratieve bijdrage 
voor het versturen van de aanvraag ten laste leggen van de sportschutter. Deze bijkomende bijdrage mag niet 
hoger zijn dan 2 EUR. Indien de club gekozen heeft voor optie 2, dient de schutter de bijdrage van 43 euro zelf 
te storten aan de federatie op het nummer IBAN BE54 0014 9318 8997 met vermelding van zijn stamnummer.  
 
§5. Enkel de aangeduide bestuurders van de federatie en de gemachtigde door de Raad van bestuur zijn 
gemachtigd om de beslissing tot toekenning of weigering van een sportschutterslicentie te ondertekenen. 
 
§6. Als het dossier volledig is, beoordeelt de federatie het dossier en beslist ze om de sportschutterslicentie al 
dan niet toe te kennen. Bij toekenning stuurt de federatie de sportschutterslicentie, samen met een 
sportschuttersboekje, naar de aanvrager per gewone brief, voor optie 2 en optie 3, naar de club voor optie1. Als 
de aanvrager aangeeft op het aanvraagformulier dat hij al in het bezit is van een sportschuttersboekje of de 
federatie heeft hier zelf info over, wordt geen boekje opgestuurd. Bij weigering van de sportschutterslicentie 
stuurt de federatie haar gemotiveerde beslissing per gewone brief naar de aanvrager. 
 
§7. Alle vermeldingen worden op de sportschutterslicentie afgedrukt overeenkomstig het model zoals bepaald 
door de Vlaamse Regering in het uitvoeringsbesluit. Een adreswijziging wordt op de sportschutterslicentie 
aangebracht door een vignet aan te brengen over het gewijzigde adres. Dit vignet van adreswijziging bevat het 
nieuwe adres alsook het nummer van de sportschutterslicentie. 
 
Art. 8. §1. De sportschutterslicentie wordt ingetrokken: 
1° indien de sportschutter niet voldoet aan de bepalingen van het Sportschuttersdecreet; 
2° indien het recht om een wapen voorhanden te hebben van de sportschutter wordt ingetrokken 
overeenkomstig de wapenwet; 
3° indien de sportschutterslicentie werd verleend op basis van onjuiste verklaringen; 
4° indien de sportschutter daarom verzoekt; 
5° indien een aanvraag voor of de hernieuwing van een vergunning tot het voorhanden hebben van een wapen 
aan de sportschutter wordt geweigerd om redenen die verband houden met de openbare orde overeenkomstig 
de wapenwet. 
 
§2. De sportschutterslicentie wordt geschorst: 
1° indien het recht om een wapen voorhanden te hebben wordt geschorst overeenkomstig de wapenwet; 



 
 

Vlaamse Schietsportkoepel – gecoördineerd reglement sportschutterslicenties (versie7.0  dd 02-07-2019) p. 6/14 

2° indien de sportschutter de interne reglementen van de federatie niet naleeft. 
 
§3. De sportschutterslicentie wordt beperkt door één of meerdere wapencategorieën te schrappen: 
1° als de sportschutter daarom verzoekt; 
2° als blijkt dat de sportschutter niet langer in staat is om wapens uit een bepaalde wapencategorie veilig te 
hanteren. 
 
§4. De overtredingen van de bepalingen van het sportschuttersdecreet, het uitvoeringsbesluit of dit reglement 
worden door de bestuursleden van de clubs en door de clubverantwoordelijken  doorgegeven aan de federatie.  
 
§5. De federatie heeft het recht om onderzoeksdaden te stellen of kan de betrokkene horen alvorens een 
beslissing tot intrekking, schorsing of beperking te nemen. Deze beslissing wordt per aangetekend schrijven 
betekend aan de sportschutter. De sportschutter dient binnen de acht dagen na ontvangst van de beslissing zijn 
sportschutterslicentie per aangetekend schrijven terug te sturen naar de federatie of bij de federatie af te geven 
tegen ontvangstbewijs. 
 
§6. De in §5 bedoelde beslissing is gemotiveerd. Ze bevat de gevolgen van de beslissing voor de sportschutter. 
In de beslissing wordt vermeld dat het mogelijk is ertegen in beroep te gaan bij de Minister. Dit beroep moet 
worden ingesteld binnen een vervaltermijn van 15 dagen na betekening van de beslissing. Het beroep moet per 
aangetekend schrijven worden gericht aan het Sport Vlaanderen, t.a.v. de Administrateur-generaal, 
Arenbergstraat 5, 1000 BRUSSEL. Bij het verzoekschrift moet een kopie van de beslissing worden gevoegd. 
Het beroep moet duidelijk de motieven vermelden waarop het gebaseerd is, en alle nodige bewijsstukken 
bevatten. 
 
Het instellen van een beroep schorst de genomen beslissing niet. In alle gevallen moet de sportschutterslicentie 
binnen de acht dagen na kennisname van de beslissing aangetekend worden teruggestuurd naar de federatie. 
 
Sport Vlaanderen brengt de federatie op de hoogte van het ingestelde beroep. Uiterlijk binnen een termijn van 
dertig dagen nadat Sport Vlaanderen het beroep heeft ontvangen, stelt het een gemotiveerd advies op. Sport 
Vlaanderen kan aanvullende informatie opvragen bij de gemachtigde schietsportfederatie of bij de 
sportschutter. De Minister beslist, na kennisname van dit advies, over de gegrondheid van het beroep. 
De beslissing van de Minister wordt uiterlijk binnen een termijn van zestig dagen nadat het Bloso het beroep 
heeft ontvangen, aan de sportschutter en aan de federatie meegedeeld met een aangetekende brief. De 
Minister brengt gelijktijdig de gouverneur, bevoegd voor de verblijfplaats van de sportschutter, op de hoogte. 
 
Als de Minister het beroep gegrond verklaart, voert de federatie de beslissing onmiddellijk uit.  
 
§7. De beslissingen tot intrekking, beperking en schorsing van de voorlopige sportschutterslicentie en van de 
sportschutterslicentie worden meegedeeld aan de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de 
sportschutter en aan de andere gemachtigde schietsportfederaties.  
 
Art. 9. §1. De hernieuwing van de sportschutterslicentie dient te worden aangevraagd middels het formulier 
VL11 dat als bijlage van dit reglement gaat. De aanvraag tot hernieuwing moet worden ingediend tussen de 
twee en één maand voor de dag waarop de sportschutterslicentie verstrijkt. Deze aanvraag wordt ingediend bij 
de club. De clubverantwoordelijke  vult een beoordelingsformulier model VL4/D in en stuurt dit samen met de in 
§2 bedoelde stavingstukken naar de federatie. 
 
§2.  Bij de aanvraag die middels het document VL11 (model als bijlage bij dit reglement) gebeurt, voegt de 
sportschutter een kopie van zijn sportschutterslicentie en de volgende stavingstukken: 
1° een kopie van de identiteitskaart; 
2° een recente pasfoto; 
3° een kopie van het sportschuttersboekje, waaruit blijkt dat de sportschutter actief lid is; 
4° een origineel uittreksel uit het strafregister, waaruit blijkt dat de sportschutter niet veroordeeld is als dader of 
als medeplichtige voor een van de misdrijven waardoor overeenkomstig de wapenwet aan de sportschutter 
geen vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen kan worden uitgereikt (Art 596.1-5); 
5° een medisch attest, dat niet ouder is dan drie maanden en dat bevestigt dat de sportschutter in staat is een 
wapen te manipuleren zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen.; 
 
Als het dossier onvolledig is, worden de ontbrekende stavingstukken opgevraagd via de clubverantwoordelijke 
en/of de sportschutter. 
 
Kopies van uittreksels uit het strafregister worden niet in aanmerking genomen. Indien er enkel een digitaal 
uittreksel uit het strafregister wordt afgeleverd, dient de mail van de gemeente toegevoegd te worden. 
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Uittreksels uit het strafregister die online gecontroleerd kunnen worden (vb verifieer.be) worden aanvaard indien 
de controle nog mogelijk is.   
 
§3. De federatie zal vooraf, via haar ledenblad en haar website, aankondigen of er al dan niet een “substantiële 
wijziging van de wetgeving” heeft plaatsgevonden waardoor opnieuw een theoretische proef moet worden 
afgelegd. Aanvragen tot hernieuwing die zijn ingediend na deze mededeling, dienen een attest van slagen voor 
de theoretische proef model VL6 te bevatten. 
 
§4. Bij de hernieuwing van de sportschutterslicentie gaat de federatie na of alle voorwaarden uit het 
sportschuttersdecreet en het uitvoeringsbesluit vervuld zijn. De federatie onderzoekt of de eerdere 
wapencategorieën rechtmatig zijn verworven. Als de betrokken sportschutter een sportschutterslicentie van een 
bepaalde wapencategorie behaald heeft bij een andere gemachtigde schietsportfederatie, vraagt ze informatie 
op bij die andere gemachtigde schietsportfederatie. 
 
§ 5. Binnen de termijn  van één maand levert de federatie de hernieuwde sportschutterslicentie af met 
vermelding van de wapencategorie(ën) waarvoor ze geldig is. Eveneens verwittigt de federatie de schutter over 
de manier waarop hij zijn sportschutterslicentie kan bekomen. De hernieuwde sportschutterslicentie wordt naar 
de club gestuurd die de aanvraag tot hernieuwing heeft ingediend en waarvan de naam wordt opgenomen op 
het formulier VL11, indien de club gekozen heeft voor optie 1 of optie 2. De clubverantwoordelijke geeft de 
nieuwe sportschutterslicentie eventueel samen met een nieuw sportschuttersboekje (in ruil voor het oude) af 
aan de sportschutter en neemt de oorspronkelijke sportschutterslicentie en het oude sportschuttersboekje in 
ontvangst. De oorspronkelijke sportschutterslicentie wordt samen met de overzichtslijst opgestuurd naar de 
federatie. De omruiling van het sportschuttersboekje wordt opgenomen in de stock lijst en aldaar samen 
bewaard tot er een nieuwe stock aangevraagd wordt. De federatie kent aan de clubs een tussenkomst in de 
administratiekosten toe die niet hoger is dan 3 EUR per dossier zodra de originele sportschutterslicentie wordt 
teruggestuurd. Indien de club gekozen heeft voor optie 2, dient de schutter de oude SSL per post op te sturen 
naar VSK om alzo de nieuwe te kunnen ontvangen. Hij kan deze aldoor ook komen omruilen.  
 
§6.  De hernieuwde sportschutterslicentie is geldig vanaf de vervaldag van de vorige sportschutterslicentie.  
 
§7. Wanneer een sportschutterslicentie niet hernieuwd wordt, en nadien een nieuwe voorlopige 
sportschutterslicentie of sportschutterslicentie wordt aangevraagd, moet de oude sportschutterslicentie bij de 
aanvraag gevoegd worden. 
 
§8. Wanneer bij de hernieuwing tegelijkertijd een bijkomende categorie aangevraagd wordt, volstaat het een 
model VL2 en de nodige attesten van proeven of vergunningen toe te voegen.  
 
Art. 10. §1. De sportschutterslicentie is in beginsel vijf jaar geldig vanaf de afgiftedatum voor de 
wapencategorie die het eerst werd toegekend. De sportschutter dient jaarlijks de geldigverklaring van de 
sportschutterslicentie te vragen bij de federatie. De sportschutterslicentie is niet meer geldig indien de 
geldigverklaring niet bekomen wordt voor het verstrijken van de lopende geldigheidsperiode.  
 
§2. Het niet tijdig laten geldig verklaren van de sportschutterslicentie kan leiden tot intrekking van de 
sportschutterslicentie. De houder van een ongeldige sportschutterslicentie mag het sportschieten niet meer 
beoefenen. Hij kan geen vergunningsplichtige wapens meer verwerven en mag de vergunningsplichtige wapens 
die hij voorhanden had via zijn sportschutterslicentie enkel nog voorhanden hebben met uitsluiting van munitie 
gedurende een periode van drie jaar. Daarna dient hij de vergunningsplichtige wapens over te dragen of er een 
vergunning aan te vragen bij de bevoegde provinciegouverneur overeenkomstig de wapenwet. 
 
§3. Ten vroegste twee maand en bij voorkeur één maand maar uiterlijk voor het verstrijken van de 
geldigheidsduur van de sportschutterslicentie, dient de sportschutter de geldigverklaring aan te vragen bij de 
federatie indien de club gekozen heeft voor optie 2 of optie 3. Sportschutters aangesloten bij clubs die optie 1 
gekozen hebben, dienen hun aanvraag in te dienen bij de club. Dit gebeurt middels het formulier model VL12 
zoals opgenomen als bijlage van dit reglement. Bij de aanvraag dient de sportschutter een aan zichzelf 
geadresseerde en gefrankeerde omslag te voegen, een origineel uittreksel uit het strafregister (Art 596.1-5) en 
een kopie van zijn sportschuttersboekje te voegen. Uit deze kopie moet blijken dat de sportschutter aan 
minstens twaalf schietbeurten heeft deelgenomen, gespreid over minstens twaalf dagen en over minstens twee 
trimesters per jaar (rekening houdend met de goedkeuringsdatum van de sportschutterslicentie) . Een kopie van 
het uittreksel uit het strafregister wordt niet in aanmerking genomen. Indien er enkel een digitaal uittreksel uit 
het strafregister wordt afgeleverd, dient de mail van de gemeente toegevoegd te worden. Uittreksels uit het 
strafregister die online gecontroleerd kunnen worden (vb verifieer.be) worden aanvaard indien de controle nog 
mogelijk is.   
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§4. De geldigheid van de in het sportschuttersboekje opgenomen schietbeurten wordt door de federatie 
onderzocht. De federatie gaat na of het sportschieten gebeurde in het kader van een door een bij een Vlaamse 
schietsportfederatie aangesloten club georganiseerde activiteit. Enkel schietbeurten geschoten met een wapen 
dat behoort tot een wapencategorie waarvoor de sportschutter een sportschutterslicentie of een voorlopige 
sportschutterslicentie heeft worden in aanmerking genomen. De clubs geven aan de federatie een formulier 
door van de personen die aangesteld zijn om de schietbeurten te noteren in het sportschuttersboekje. Het 
formulier wordt opgesteld volgens het model VL10 dat is opgenomen als bijlage van dit reglement. 
Schietbeurten die door onbevoegde personen zijn genoteerd, worden niet in aanmerking genomen. 
Schietbeurten bij een andere gemachtigde schietsportfederatie komen tevens in aanmerking. De federatie kan 
bij de andere gemachtigde schietsportfederaties de nodige inlichtingen opvragen om de geldigheid van de 
schietbeurten te controleren. 
 
§5. Indien blijkt dat de sportschutter nog steeds actief lid is, en geen veroordeling opliep die van aard zou zijn 
om de sportschutterslicentie niet meer toe te kennen, stuurt de federatie een valideringsvignet naar de 
sportschutter indien de club gekozen heeft voor optie 2 of optie 3. Indien optie 1 wordt het vignet naar de club 
gestuurd en moet de schutter het via de club bekomen. De sportschutter dient dit vignet aan te brengen op de 
daarvoor voorziene ruimte op de sportschutterslicentie. Zonder valideringsvignet is de sportschutterslicentie niet 
meer geldig. 
 
§6. Indien de sportschutter niet langer actief het sportschieten beoefent, doet hij afstand van zijn 
sportschutterslicentie door ze binnen de drie maanden terug te sturen naar de gemachtigde schietsportfederatie 
die ze heeft uitgereikt. Als hij de sportschutterslicentie niet terugstuurt, verliest hij het recht op hernieuwing van 
de sportschutterslicentie indien hij binnen de oorspronkelijke duur van de sportschutterslicentie het 
sportschieten opnieuw wil beoefenen. 
 
§7. Indien de sportschutter niet meer voldoet aan de voorwaarden, of geen actief lid meer is doordat hij aan 
minder dan twaalf geldige schietbeurten deelnam, gaat de federatie over tot intrekking van de 
sportschutterslicentie volgens de procedure voorzien in artikel 8, §5 van dit reglement. 
 
 
HOOFDSTUK IV. – DE THEORETISCHE PROEF 
 
Art. 11. §1. De theoretische proeven worden afgenomen door de bestuursleden van de federatie en door de 
door de federatie aangestelde examinatoren. Alle examinatoren die zijn aangesteld voor het afnemen van de 
praktische proeven, kunnen tevens theoretische proeven afnemen. De examinator ziet toe op het correcte 
verloop van de theoretische proef en op het naleven van dit reglement. 
 
§2. De theoretische proef bestaat uit een meerkeuzevragenlijst die wordt opgesteld door de federatie. De 
federatie stelt aan de examinatoren verschillende vragenlijsten ter beschikking en kan de vragenlijsten steeds 
wijzigen zonder hiervan de kandidaten in te lichten. Er mogen geen andere vragenlijsten worden gebruikt. Elke 
vragenlijst bestaat uit 15 vragen met drie of vier keuzemogelijkheden. Het juist beantwoorden van een vraag 
levert één punt op. Er worden geen punten afgetrokken voor foute of niet ingevulde vragen. De sportschutter 
beschikt over 20 minuten om het examen af te leggen. 
 
§3. Tijdens de proef mag de sportschutter geen hulpmiddelen of documentatie gebruiken. Het gebruik van 
wetboeken, zelfs niet-geannoteerde, is niet toegestaan. Er mogen geen communicatiemiddelen, zoals b.v. 
GSM’s gebruikt worden tijdens het examen. Het is ten strengste verboden hulp te vragen aan anderen.  
 
Elk geval van bedrog wordt bestraft met nul punten. Het vaststellen van fraude dient steeds gemeld te worden 
aan de federatie en maakt een overtreding uit van het sportschuttersdecreet, het uitvoeringsbesluit of dit 
reglement. 
 
§4. De examinator verbetert de proef en deelt het resultaat mee aan de sportschutter. Als de sportschutter 
geslaagd is, nl. 60 % heeft behaald, maakt de examinator een attest van slagen op volgens het model VL6 dat 
als bijlage bij dit reglement gaat.   
 
Indien de kandidaat niet geslaagd is, wordt hem dat door de examinator meegedeeld. De niet-geslaagde 
kandidaat kan de theoretische proef éénmaal opnieuw afleggen tijdens de geldigheidsduur van zijn voorlopige 
sportschutterslicentie.  
 
§5. Deelname aan de theoretische proef is kosteloos. 
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HOOFDSTUK V. – DE PRAKTISCHE PROEF 
 
Art. 12. §1. De praktische proeven worden afgenomen in een door de federatie opgericht examencentrum of 
aangesloten club. De federatie richt in elke provincie minstens één examencentrum op. De federatie streeft 
ernaar deze examencentra geografisch te spreiden. 
 
§2. Een examencentrum bestaat uit één examinator die optreedt als hoofdexaminator en één tot vier 
toegevoegde examinatoren. Elk examencentrum bepaalt op welke plaats en welke tijdstippen de examens 
worden ingericht. Daarbij wordt tussen de verschillende examencentra binnen dezelfde provincie afgesproken 
om de tijdstippen van de examens voldoende te spreiden. De hoofdexaminator van het examencentrum stuurt 
alle informatie over de werking van het examencentrum door naar de federatie t.a.v. de VSK coördinator. Bij 
grote drukte kan de hoofdexaminator zich laten bijstaan door elke erkende examinator van andere 
examencentra. . 
 
§3. De VSK coördinator voor de schiet- en hanteringsproeven wordt aangesteld door de Raad van Bestuur van 
de federatie. Hij 
1° benoemt en ontslaat namens de federatie de examinatoren onder de in dit reglement vermelde voorwaarden; 
2° coördineert de examencentra; 
3° ziet erop toe dat de examencentra hun examens op voldoende gespreide locaties en tijdstippen organiseren. 
Indien nodig kan de VSK coördinator een examencentrum verzoeken om de examens op andere plaatsen of 
tijdstippen te organiseren met het oog op een maximale toegankelijkheid voor de sportschutters; 
4° staat in voor het bijhouden van de attesten van slagen van de examens; 
5° ziet toe op de naleving van dit reglement; 
6° kan examinatoren berispen, schorsen of schrappen indien zij zich niet houden aan de geldende regelgeving 
of aan dit reglement of anderzijds door een deloyale medewerking de organisatie van de examens verstoren; 
7° volgt op of de bijdragen voor de praktische proeven betaald worden door de examencentra; 
 
§4. Om te worden aangesteld als examinator, moet de sportschutter voldoen aan volgende voorwaarden: 
1° sportschutter zijn, en houder zijn van een sportschutterslicentie die minstens geldig is voor de 
wapencategorieën waarover hij bevoegd is de examens af te nemen;  
2° minstens 5 jaar ervaring hebben met wapens uit de betrokken wapencategorie waarvoor hij bevoegd is de 
examens af te nemen;  
3° gedurende tenminste 5 jaar zijn aangesloten bij de federatie; 
4° slagen voor een theoretische proef voor examinatoren. Deze proef bestaat uit 40 meerkeuzevragen die 
handelen over de regelgeving inzake wapens en het statuut van de sportschutter. Een juist antwoord levert één 
punt op, bij een fout antwoord wordt een punt afgetrokken. De kandidaat slaagt in de proef als hij minstens 32 
punten op 40 haalt; 
5° slagen voor een praktische - en technische proef over de volgende onderdelen: 

- Veilig manipuleren van vuurwapens in de wapencategorieën waarvoor hij de proeven mag 
afnemen; 

- Velduiteenname van vuurwapens in de wapencategorieën waarvoor hij de proeven mag afnemen; 
- Praktische organisatie van een examen; 
- Nagaan van de vereisten opgesomd in artikel 13, §1 van dit reglement waaraan een kandidaat 

moet voldoen om te slagen voor de praktische proef; 
- Kennis van de interne procedures bij de federatie. 

6° instemmen met de door de federatie opgestelde deontologische code voor examinatoren,  deze 
deontologische code strikt naleven en de gedragscode medewerker H- en S proeven ondertekenen.  
 
Van de in 5° bedoelde praktische en technische proef zijn vrijgesteld: 

- ;   
- de kandidaat-examinatoren die een diploma van Trainer A of Trainer B van de VTS hebben; 
- de ambtenaren die gemachtigd zijn door een politiedienst of een erkende politieschool om de 

praktische proef af te nemen zoals voorzien in artikel 9bis, §3, tweede lid van het KB van 20 
september 1991  tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel 
in en het dragen van wapens en op de handel in munitie en van de wapenwet 

 
Art. 13. §1. De praktische proef dient te worden afgelegd met een vergunningsplichtig wapen dat behoort tot de 
wapencategorie waarvoor de proef wordt afgelegd. De kandidaat-sportschutter moet bewijzen dat hij in staat is 
om de volgende handelingen veilig te verrichten: 

- laden, ontladen en ontwapenen van het wapen; 
- schieten met het wapen; 
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- beperkt demonteren van een wapen uit de betreffende wapencategorie voor zover als nodig voor 
het gewone onderhoud van het vuurwapen waarbij geen gereedschappen gebruikt moeten 
worden (gewoonlijk velduiteenname genoemd);  

- dragen, hanteren en gebruiken in een schietstand van een wapen uit de betreffende 
wapencategorie; 

- gebruiken van de richtapparatuur; 
- beheersen van de schietrichting en de terugslag. 

 
§2. De examinator gaat na of tijdens het examen de handelingen veilig worden uitgevoerd. Een handeling wordt 
onveilig uitgevoerd, als ze in strijd is met de veiligheidsvoorschriften die gelden op de stand. Ten allen tijde 
moeten de volgende minimale veiligheidsvoorwaarden in acht worden genomen: 

- de loop moet steeds in de richting van de doelen gericht zijn; 
- het wapen mag enkel worden neergelegd als het zichtbaar ontladen is; 
- de trekker mag enkel worden aangeraakt tijdens het mikken op de doelen; 
- bij het zich verplaatsen met het wapen moet de loop altijd in een veilige richting zijn, en moet het 

wapen zichtbaar ontladen zijn; 
- bij een storing dient de sportschutter het wapen gedurende minstens 30 seconden in de richting 

van de doelen te houden. Daarna moet het wapen worden ontladen. Er dient steeds te worden 
nagekeken of er zich geen projectiel in de loop bevindt; 

- bij het geven van een alarmsignaal moet de sportschutter het wapen onmiddellijk ontladen, op 
een veilige manier neerleggen en zich opstellen op minstens 2 meter van de schietlijn. Onder 
geen enkel voorwendsel mag nog enig vuurwapen worden aangeraakt zolang het alarmsignaal 
niet is opgegeven. 

 
De sportschutter is geslaagd als hij alle handelingen veilig kan uitvoeren. 
 
§3. De sportschutter die niet slaagt kan de praktische proef voor de betrokken wapencategorie slechts eenmaal 
opnieuw afleggen binnen de geldigheidsduur van zijn voorlopige sportschutterslicentie.  
 
§4. Als de sportschutter slaagt voor de praktische proef, krijgt hij een attest. Dit attest wordt ondertekend door 
de examinator en de hoofdexaminator van het examencentrum. Een afschrift van het attest wordt naar de VSK 
coördinator gestuurd. 
 
§5. Voor het afleggen van een praktische proef wordt een administratieve bijdrage van 10 EUR gevraagd. De 
hoofdexaminator van het examencentrum houdt de betalingen bij en stort de bijdragen door naar de federatie , 
na aftrek van de kosten voor het examencentrum zoals deze worden vastgesteld door de federatie. De  VSK 
coördinator volgt de betalingen op. 
 
 
HOOFDSTUK VI. – BEHEER VAN DE DOCUMENTEN 
 
Art. 14. §1. De sportschutterslicentie en de voorlopige sportschutterslicentie worden afgedrukt op laserforms 
die zijn opgesteld overeenkomstig het model in het uitvoeringsbesluit. De pasfoto wordt behoorlijk vastgemaakt 
op de sportschutterslicentie. Er wordt een droogstempel geplaatst door de foto en de sportschutterslicentie. De 
blanco laserforms worden opgeslagen in een kluis.  
 
§2. De sportschutterslicenties dragen een uniek nummer dat bestaat uit een hoofdletter gevolgd door een 
volgnummer. Het nummer van de sportschutterslicentie is tevens het intern dossiernummer bij de federatie. Het 
nummer van de sportschutterslicentie begint met één van de volgende letters: 

• sportschutterslicentie uitgereikt door VSK: letter “A” 
• sportschutterslicentie uitgereikt door FROS: letter “B” 
• sportschutterslicentie uitgereikt door VLAS: letter “C” 
• sportschutterslicentie uitgereikt door FVHS: letter “D” 

 
§3. De Federatie brengt haar gegevens aan op het sportschuttersboekje. 
 
§4. Indien de federatie aan een sportschutter die reeds een sportschutterslicentie heeft een 
sportschutterslicentie uitreikt voor een nieuwe wapencategorie, wordt aan de sportschutter een vignet 
opgestuurd dat het nummer van de sportschutterslicentie, de datum en de naam van de federatie vermeld. Op 
elk vignet wordt steeds het nummer van de oorspronkelijk uitgereikte sportschutterslicentie vermeld. Deze 
vignetten worden tegen namaak beveiligd. De sportschutter dient het vignet aan te brengen naast de betrokken 
wapencategorie op de sportschutterslicentie. Er wordt geen bijkomend sportschuttersboekje verstuurd. Op het 
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vignet is de datum vermeld waarop desbetreffende wapencategorie aan de betrokkene werd toegekend. De 
sportschutterslicentie voor de betreffende wapencategorie is geldig vanaf de datum vermeld op het vignet van 
de betreffende wapencategorie. Ze blijft geldig voor zover de gehele sportschutterslicentie jaarlijks werd geldig 
verklaard en vijfjaarlijks werd hernieuwd. De geldig verklaring, respectievelijk hernieuwing gebeuren telkens op 
de verjaardag van de afgiftedatum van de wapencategorie die aan de sportschutter het eerst werd toegekend. 
 
§5. De jaarlijkse geldigverklaring van de sportschutterslicentie gebeurt door een valideringsvignet op te sturen 
naar de sportschutter. Op dit vignet zijn de naam van de federatie, het nummer van de licentie en de 
geldigheidsperiode vermeld. Op elk vignet wordt steeds het nummer van de oorspronkelijk uitgereikte 
sportschutterslicentie vermeld.  
 
§6. Alle op een sportschutterslicentie aangebrachte vignetten voor de geldigverklaring in een bijkomende 
wapencategorie, een adreswijziging en/of voor de jaarlijkse geldigverklaring dienen steeds het nummer van de 
oorspronkelijk uitgereikte sportschutterslicentie te vermelden. Deze vignetten worden tegen namaak beveiligd. 
 
§7 Bij de hernieuwing van de sportschutterslicentie worden een nieuwe sportschutterslicentie en indien de 
licentiehouder dat wil een nieuw sportschuttersboekje uitgereikt in ruil voor de oude licentie en eventueel het 
oud sportschuttersboekje. De hernieuwde sportschutterslicentie behoudt hetzelfde nummer als het 
oorspronkelijke document indien de hernieuwde sportschutterslicentie wordt afgeleverd door dezelfde federatie 
die ook de oude sportschutterslicentie uitreikte.  
 
§8. De houder van een sportschutterslicentie of van een voorlopige sportschutterslicentie dient de federatie elke 
adreswijziging mee te delen middels een formulier VL13/2 dat als bijlage bij dit besluit gevoegd wordt. De 
federatie stuurt dan een vignet met het gewijzigde adres naar de sportschutter. Deze brengt het vignet aan over 
de oude adresgegevens die op de (voorlopige) sportschutterslicentie waren gedrukt. 
 
 
HOOFDSTUK VII. – UITWISSELING VAN INFORMATIE MET ANDERE GEMACHTIGDE FEDERATIES 
 
Art. 15. §1. Indien de aanvrager van een sportschutterslicentie (geldt niet enkel bij aanvraag 
sportschutterslicentie, ook bij schorsing,intrekking, beperking, hernieuwing,) aangeeft dat hij al houder is van 
een sportschutterslicentie die werd uitgereikt door een andere gemachtigde schietsportfederatie, zal de 
federatie bij de gemachtigde federatie die de sportschutterslicentie heeft uitgereikt  alle nodige gegevens 
opvragen via een E-mail. Deze federatie zal onverwijld de gevraagde informatie, al dan niet elektronisch, 
doorgeven.   
 
Indien de Federatie bij het schorsen, intrekken of beperken van een sportschutterslicentie vaststelt dat de betrokken 
sportschutter een sportschutterslicentie van een bepaalde wapencategorie behaalde bij een andere gemachtigde 
schietsportfederatie, dan zal zij alle nodige gegevens opvragen bij die andere gemachtigde schietsportfederatie. 
 
§2. Als de federatie een sportschutterslicentie uitgereikt door een andere gemachtigde schietsportfederatie 
geldig verklaart of toekent in een bijkomende wapencategorie, zal ze de federatie die de sportschutterslicentie 
heeft uitgereikt hierover informeren per elektronische post. 
 
§3. De federatie deelt elke beslissing tot intrekken, schorsen of beperken van de sportschutterslicenties mee 
aan de andere gemachtigde schietsportfederaties. 
 
§4. De federatie zal onverwijld antwoorden op vragen die gesteld worden door de andere gemachtigde 
schietsportfederaties waarbij zij informatie nodig hebben voor het verlenen, schorsen, intrekken, beperken of 
hernieuwen van de sportschutterslicentie. Tevens kan bij een andere gemachtigde schietsportfederatie worden 
nagevraagd om na te gaan of een schietbeurt vermeld in het sportschuttersboekje al dan niet geldig is. 
 
§5. Als de federatie niet langer meer gemachtigd is om de sportschutterslicentie uit te reiken, stuurt zij alle 
informatie en documenten waarover zij beschikt en die dienstig voor het beheer van de sportschutterslicenties 
door naar de bevoegde dienst. De bevoegde dienst maakt het dossier van de sportschutter die zich aansluit bij 
een andere gemachtigde schietsportfederatie over aan deze schietsportfederatie. 
 
HOOFDSTUK VIII. - DUPLICATEN 
 
Art. 16. §1. De sportschutter dient het verlies van zijn sportschutterslicentie, voorlopige sportschutterslicentie of 
sportschuttersboekje onmiddellijk aan de federatie te melden. 
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§2. Bij verlies, diefstal of beschadiging van de sportschutterslicentie of de voorlopige sportschutterslicentie, 
wordt een duplicaat uitgereikt. De houder van de sportschutterslicentie dient een aanvraag tot duplicaat 
overeenkomstig het model VL13/1 als bijlage bij dit reglement in te dienen bij de federatie. Bij deze aanvraag 
dient een pasfoto te worden gevoegd als een duplicaat gevraagd wordt voor een sportschutterslicentie.  
 
§3. Alvorens een duplicaat van de sportschutterslicentie af te leveren, gaat de federatie na bij de gouverneur 
bevoegd voor de verblijfplaats van de sportschutter alsook bij de andere gemachtigde schietsportfederaties of 
tegen het afleveren van een duplicaat bezwaren bestaan. Er wordt geen duplicaat afgegeven indien blijkt dat 
gemaakte bezwaren van aard zijn om het afleveren van een sportschutterslicentie te weigeren overeenkomstig 
het sportschuttersdecreet, het uitvoeringsbesluit of dit reglement. 
 
§4. Het duplicaat van de sportschutterslicentie of de voorlopige sportschutterslicentie bevat dezelfde 
vermeldingen als het oorspronkelijke document en blijft geldig voor zover het oorspronkelijke document geldig 
was.  De vermelding “DUPLICAAT” wordt duidelijk zichtbaar op de sportschutterslicentie of voorlopige 
sportschutterslicentie aangebracht. 
 
§5. De administratieve bijdrage voor het afleveren van het duplicaat bedraagt 10 EUR. 
 
 
HOOFDSTUK IX. – HET SPORTSCHUTTERSBOEKJE 
 
Art. 17. §1. Elke sportschutter houdt één sportschuttersboekje bij, waarin hij zijn schietbeurten laat noteren. De 
schietbeurten worden genoteerd door de bestuursleden van de federatie of van een club, of hun aangestelden. 
De bestuursleden van de federatie of van een club, of hun aangestelden kunnen hun eigen schietbeurten niet 
aftekenen. Schietbeurten bij een andere gemachtigde schietsportfederatie dienen tevens in hetzelfde 
sportschuttersboekje te worden genoteerd. 
 
§2. De clubs en de federatie maken een lijst op van de personen die zijn aangesteld om de schietbeurten vast 
te stellen. Deze lijst wordt opgesteld volgens het model VL10 dat als bijlage bij dit besluit gaat. De ingevulde 
formulieren VL10 worden naar het secretariaat van de federatie gestuurd. Elke bijkomende aanstelling of 
wijziging omtrent de identiteit, hoedanigheid van de aangestelden wordt onverwijld doorgegeven via een 
formulier VL10. De federatie kan bij de andere gemachtigde schietsportfederaties de nodige inlichtingen 
opvragen om de echtheid van de schietbeurten te onderzoeken. 
 
§3. Indien alle in het sportschuttersboekje voorziene ruimte om de schietbeurten te noteren is gebruikt vooraleer 
de sportschutterslicentie vernieuwd wordt, kan de sportschutter een bijkomend sportschuttersboekje bestellen 
bij de federatie of zijn club. Hetzelfde geldt bij beschadiging, verlies of diefstal van het sportschuttersboekje. De 
aanvraag gebeurt middels een aanvraagformulier model VL9. Het boekje dat beschadigd is dient aan de 
federatie of club te worden teruggestuurd alvorens een nieuw boekje kan worden uitgereikt. Voor een 
sportschuttersboekje dat vol is volstaat een kopie van de eerste en laatste pagina, als bewijs. Ook via de 
clubverantwoordelijke kan een nieuw sportschuttersboekje bekomen worden, in ruil voor een vol, beschadigd of 
bewijs van verlies. De club houdt dit bij via haar stocklijst. 
 
§4. Indien de schietstand het toelaat, kunnen er verschillende wapencategorieën geschoten en genoteerd 
worden op dezelfde dag in het sportschuttersboekje. De letters dienen duidelijk genoteerd te worden in het 
vakje wapencategorie. Voor het bewijzen van het aantal schietbeurten telt er maximaal 1 beurt per dag. 
Meermaals schieten op dezelfde dag met wapens die al dan niet tot een verschillende wapencategorie behoren 
vermeldt op de sportschutterslicentie, geldt steeds als 1 schietbeurt. 
 
HOOFDSTUK X. – AANSTELLING LESGEVERS  
 
Art. 18. §1.  De houders van een voorlopige sportschutterslicentie en de minderjarige sportschutters worden 
tijdens het sportschieten begeleid, en staan onder het toezicht van een lesgever die aan de volgende vereisten 
voldoet: 
 1° meerderjarig zijn; 

2° houder zijn van een sportschutterslicentie die geldig is in de wapencategorie waarmee de houder 
van de voorlopige sportschutterslicentie of de minderjarige sportschutter schiet; 

 3° gedurende minstens 2 jaar actief het sportschieten beoefenen; 
4° niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een intrekking, beperking of schorsing van een 
sportschutterslicentie of een voorlopige sportschutterslicentie; 
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§2. Indien de houder van een voorlopige sportschutterslicentie of de minderjarige sportschutter een Olympische 
discipline beoefent, moet de lesgever bovendien minstens over een door de VTS uitgereikt of erkend diploma 
van initiator schieten beschikken in de beoefende schietdiscipline. 
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BIJLAGEN 
 
Model VL1:  Aanvraag voorlopige sportschutterslicentie 
Model VL2:  Aanvraag sportschutterslicentie 
Model VL3:  Medisch attest 
Model VL4/A: Beoordelingsformulier aanvraag sportschutterslicentie of voorlopige 

sportschutterslicentie (geel papier A3) 
Model VL4/B:  Beoordelingsformulier uitbreiding sportschutterslicentie of voorlopige 

sportschutterslicentie (groen papier A3) 
Model VL4/C  Beoordelingsformulier duplicaat sportschutterslicentie of voorlopige 

sportschutterslicentie (geel papier) 
Model VL4/D:  Beoordelingsformulier vijfjaarlijkse hernieuwing (roos papier A3) 
Model VL4/1:  Beoordelingsformulier valideringen 
Model VL4/2  Beoordelingsformulier valideringen dossier andere gemachtigde sportfederatie 
Model VL4/3  Beoordelingsformulier Vignet adreswijziging 
Model VL6:  Attest slagen theoretische proef 
Model VL6/1-21  Vragenlijsten theoretische proef (21 lijsten van 15 meerkeuzevragen) 
Model VL7:  Attest slagen praktische proef 
Model VL9:  aanvraag van een nieuw sportschuttersboekje 
Model VL10: Aanstelling/Opheffing verantwoordelijke schietbeurten. 
Model VL11:  Aanvraag hernieuwing sportschutterslicentie (na 5 jaar) 
Model VL12:  Aanvraag jaarlijkse geldigverklaring 
Model VL13/1:  Aanvraag duplicaat sportschutterslicentie 
Model VL13/2  Mededeling adreswijziging 
 
 
 
 


