Sportschutterslicentie
Op 3 mei 2007 werd het ontwerp van decreet houdende het statuut van de
sportschutter aangenomen in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van
het Vlaams Parlement. De bespreking in de plenaire vergadering is voorzien op 9
mei 2007. Het decreet kan echter pas in werking treden zodra ook de
uitvoeringsbesluiten zijn goedgekeurd. Hiervoor is nog geen precieze datum bekend.
Hieronder geven we een kort overzicht van de inhoud van het ontwerp van decreet.
Voor wie ?
In het decreet wordt bepaald dat sportschieten met vergunnings plichtige wapens
alleen is toegestaan voor iemand die houder is van één van de volgende
documenten :




geldige sportschutterslicentie of voorlopige sportschutterslicentie
gelijkwaardig document dat uitgereikt is door of namens de Franse
Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap.
een geldige Europese vuurwapenpas die uitgereikt is in een andere lidstaat
van de EU.

In het geval van occasioneel sportschieten in het kader van een internationale
wedstrijd, die erkend is door de internationale schietsportfederatie, moeten de
deelnemers die geen verblijfplaats hebben in België en die geen houder zijn van een
sportschutterslicentie in het bezit zijn van een uitnodiging van de organiserende
schuttersvereniging en (indien het EU-burgers betreft) een Europese vuurwapenpas.
Waarom ?
In het decreet wordt bepaald dat sportschieten met vergunnings plichtige wapens
alleen is toegestaan als iemand houder is van een sportschutterslicentie.
Hiernaast heeft de sportschutterslicentie een dubbele functie :




Via de sportschutterslicentie wordt de wettige reden sportief en recreatief
schieten bewezen, nodig voor het verkrijgen van een vergunning voor het
voorhanden hebben van een vergunnings plichtig wapen.
Tevens kunnen de personen die beschikken over een sportschutterslicentie de
wapens die voorkomen op de lijst van vuurwapens ontworpen voor het
sportschieten die door de Minister van Justitie werd vastgelegd, aankopen
zonder voorafgaande vergunning.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de sportschutterslicentie moet men aan de
volgende voorwaarden voldoen :
1. de volle leeftijd van 16 jaar bereikt hebben

2. indien minderjarig de toestemming hebben van de ouders of van de wettelijke
vertegenwoordigers
3. actief lid zijn van een schietsportfederatie (min. 6 maanden lid zijn van de
schietsportfederatie en aan minimum 12 schietbeurten per jaar hebben
deelgenomen gespreid over minstens 12 dagen en over minstens twee
trimesters)
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. De theoretische proef wordt afgelegd per wapencategorie. De
inhoud van deze proef zal door de Vlaamse regering worden vastgelegd in
een uitvoeringsbesluit
8. slagen voor een praktische proef betreffende het veilig hanteren van een
wapen. De praktische proef wordt afgelegd per wapencategorie. De inhoud
van deze proef zal door de Vlaamse regering worden vastgelegd in een
uitvoeringsbesluit
Voor de toepassing van dit decreet worden de vergunnings plichtige wapens
ingedeeld in de volgende wapencategorieën :






Categorie A: revolvers
Categorie B: pistolen
Categorie C: schoudervuurwapens met gladde loop
Categorie D: schoudervuurwapens met getrokken loop
Categorie E: zwartkruitwapens

De sportschutters die houder zijn van een geldige vergunning voor het voorhanden
hebben van een wapen behorende tot een bepaalde categorie zijn vrijgesteld van de
theoretische en praktische proef voor deze wapencategorie.
De voorlopige sportschutterslicentie
Opdat de sportschutter zich zou kunnen voorbereiden op de praktische en
theoretische proeven voorziet het decreet tevens in een voorlopige
sportschutterslicentie.
Een voorlopige sportschutterslicentie word uitgereikt voor de duur van maximaal 12
maanden aan de schutter die aan alle voorwaarden voor een sportschutterslicentie
voldoet, met uitzondering van het slagen in de theoretische en praktische proef.

De houder van een voorlopige sportschutterslicentie kan enkel onder het toezicht en
de begeleiding van een door de schietsportfederatie aangestelde lesgever een
vergunnings plichtig wapen van de betrokken wapencategorie hanteren.
Overgangsmaatregelen
Het decreet voorziet tevens in een aantal overgangsmaatregelen :
1. Er is een overgangsmaatregel voorzien voor de sportschutters die op het
ogenblik van de inwerkingtreding van dit decreet 1 jaar ononderbroken lid zijn
van een schietsportfederatie. Zij hoeven niet eerst een voorlopige
sportschutterslicentie aan te vragen, maar kunnen binnen een termijn van 6
maanden onmiddellijk een sportschutterslicentie voor één of meer
wapencategorieën aanvragen. Zij moeten wel aan alle bovenstaande
voorwaarden voldoen. Zij beschikken over een termijn van 12 maanden vanaf
de datum van inwerkingtreding van het decreet om een eventuele praktische
en theoretische proef af te leggen.
2. Een sportschutter die op datum van de inwerkingtreding van dit decreet
overeenkomstig de wapenwet houder is van een geldige wapenvergunning
voor een wapen van dezelfde categorie als diegene waarvoor hij een
sportschutterslicentie aanvraagt, is vrij gesteld van de theoretische en
praktische proef voor die bepaalde wapencategorie.
3. Men kan ook vrijgesteld worden voor de praktische proef voor een bepaalde
wapencategorie als men op datum van inwerkingtreding van het decreet
langer dan drie jaar ononderbroken lid is van een schietsportfederatie en men
eigenaar is van een vuurwapen, behorende tot dezelfde wapencategorie, dat
vermeld wordt op de lijst van de minister van Justitie zoals bepaald in artikel
12 van de wapenwet.
Geldigheidsduur
De sportschutterslicentie is vijf jaar geldig vanaf de afgiftedatum.
De sportschutter moet wel jaarlijks aan de gemachtigde sportschuttersfederatie het
bewijs leveren dat hij voldoet aan twee voorwaarden, nl. :




een actief lid zijn van een schietsportfederatie (min. 6 maanden lid zijn van de
schietsportfederatie en aan minimum 12 schietbeurten per jaar heeft
deelgenomen gespreid over minstens 12 dagen en over minstens twee
trimesters)
niet veroordeeld zijn als dader of als medeplichtige wegens één van de
misdrijven waardoor overeenkomstig de wapenwet aan de betrokkene geen
vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen zou kunnen
worden uitgereikt

Het sportschuttersboekje
De sportschutter moet in het bezit zijn van één sportschuttersboekje. Dit boekje wordt
uitgereikt door de gemachtigde sportschuttersfederatie en vermeldt elke schietbeurt
van de sportschutter.

Hoe kan ik een sportschutterslicentie bekomen ?
Op 15 juni 2007 werd het uitvoeringsbesluit bij dit decreet gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad.
Vanaf deze datum kunnen de gemachtigde sportschuttersfederaties een
sportschutterslicentie verlenen aan diegenen die voldoen aan de voorwaarden.
Voor het aanvragen van een sportschutterslicentie dient u zich te richten tot de
gemachtigde sportschuttersfederaties.
De gemachtigde sportschuttersfederaties zijn :


Vlaamse Schietsportkoepel vzw (afgekort VSK) met zetel te Boomgaardstraat
22 bus 7, 2600 Berchem, tel: 03/286.07.25, e-mail: vsk@sportschieten.be .

