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MODEL VLEUROPA2 – AANVRAAG CERTIFICAAT VOOR WIE EEN 

AANVRAAG VOOR EEN VERGUNNING VOOR EEN TOT HALFAUTOMAAT 
GECONVERTEERD AUTOMATISCH WAPEN BIJ DE WAPENDIENST VAN DE 
GOUVERNEUR    EN/OF  
LADERS MET EEN GROTER DAN NORMALE CAPACITEIT VOOR EEN BEPAALD 
MODEL VUURWAPEN. 
 Datum van ontvangst (in te vullen door de VSK) Nr Sportschutterslicentie (in te vullen door VSK): 

 
 

Naam 
 
 
 

Voornaam 

Invullen indien gegevens gewijzigd zijn t.o.v. gegevens beschikbaar bij VSK
Straat, nr (adres plaats inschrijving bevolkingsregister) 
 
 
 

Postcode Gemeente 

Volledig invullen, controle identiteit wordt gedaan op basis van het door VSK gekende e-mail adres. Indien dit niet hetzelfde is zal 
bijkomende info opgevraagd worden.  
Telefoonnummer waarop u 
bereikbaar bent 
 
 
 

Datum aanvraag  
 

Nummer Sportschutterslicentie 

Naam en nr. Club 

 
 

Stamnummer VSK  
 

E – mail adres 

Aankruisen wat past 
 
Dit aanvraag formulier kan enkel gebruikt worden door leden die 
in het bezit zijn van een geldige sportschutterslicentie. 
 
           Lid VSK 
           Reeds in het bezit van een geldige sportschutterslicentie   
in de juiste wapencategorie voor de periode van min 1 jaar 
          verwerven/houder van een automatisch wapen dat werd 
geconverteerd naar een halfautomatisch wapen na 13 juni 2017      
          Laders met een groter dan normale capaciteit voor een 
bepaald model vuurwapen 
 

Bij te voegen stukken : 
 

- Kopie sportschutterslicentie (voor en achterkant) indien 
deze niet afgeleverd werd door VSK vzw 

- Kopie Aanvraag model 4 informatie betreffende het wapen 
 

INFORMATIE WAPEN (1 formulier /wapen) volledig invullen
- Merk en Fabrikant:                                                            - Serienummer: 

 
 

- Model:                                                                                - Kaliber:  
 
 

Totale vaste wapenlengte (mm) Looplengte wapen (mm) Gewicht (KG) Minimale trekkerdruk (kg) 
 
 
 
 

Beoefende disciplines: 
 
 
 
 
 
 
Hierbij verklaar ik een certificaat aan te vragen voor een tot half automatisch geconverteerd automatisch wapen waar ik een aanvraag 
voor een model 4 vergunning bij de dienst wapens van de bevoegde gouverneur lopende heb. VSK gaat voort op de informatie die u 
ons verstrekt en is dan ook niet verantwoordelijk voor attesten uitgereikt op basis van verkeerde info.      
Ik bevestig dat dit formulier naar waarheid werd ingevuld. 
 
 
 
 
(handtekening)                                                VERGEET NIET OM UW AANVRAAG TE ONDERTEKENEN !!
 
 

 

VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL vzw 
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