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VERKLARING  

 

WIJZIGING MOTIEF AANVRAAG WAPENVERGUNNING NAAR 
‘BEZIT ZONDER MUNITIE’ 

 

Naam: ........................................................................................................................  

Voornaam: ..................................................................................................................  

Adres: ........................................................................................................................  

Telefoonnummer: .........................................................................................................  

Dossiernummer (indien gekend): ...................................................................................  

Vergunningsnummer (indien gekend): ............................................................................  

 

Verklaar hierbij dat ik  

O voor het volgende wapen reeds een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning indiende bij 

de gouverneur en deel hierbij mee dat ik ingevolge de wetswijziging van 22 augustus 2008 het 

motief van mijn aanvraag wens te wijzigen naar „bezit zonder munitie‟. 

O voor het volgend wapen reeds een wapenvergunning kreeg van de gouverneur onder de nieuwe 

wapenwet (dus NA 8 juni 2006) met als vergunningsnummer: 4/710224/.  . /. . . . . . . . . en deel 

hierbij mee dat ik ingevolge de wetswijziging van 22 augustus 2008 mijn vergunning wens te 

beperken tot „bezit zonder munitie‟. 

 

Kenmerken van het wapen (Gelieve al deze kenmerken duidelijk leesbaar in te vullen) 

 

Aard: .........................................................................................................................  

Merk: .........................................................................................................................  

Model en type:.............................................................................................................  

Kaliber: ......................................................................................................................  

Serienummer: .............................................................................................................  

Lengte van de loop: ......................................................................................................  

Bijzonderheden: ...........................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 

Ik voeg hierbij tevens de nodige documenten (zie verder) 

 

 

 

Handtekening aanvrager 

 

Privacy en voorwaarden:  Voor meer info en voor de uitoefening van uw rechten verwijzen wij u door naar de website https://ibz.be/nl/persoonsgegevens
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BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN: 

OPGELET:Het motief “bezit zonder munitie” kan slechts in vier specifieke gevallen worden 

ingeroepen. Het kan NIET worden ingeroepen voor nieuwe aankopen of schenkingen !! 

U voegt steeds een schriftelijk akkoord van alle meerderjarige personen die met u samenwonen toe 

en verder voegt u, naargelang het geval volgende documenten toe: 

A. U erft een legaal wapen 

Bij uw verklaring voegt u: 

· een document waaruit blijkt dat u het wapen in uw bezit kreeg via erfenis (vb. schriftelijke 

verklaring van bloedverwantschap en datum testament, schriftelijk bewijs van daden van 

aanvaarding erfenis). 

· een kopie van de vergunning (model 4) of het registratie-attest (model 9) van de overledene. 

· een kopie van alle vergunningen tot het voorhanden hebben van een wapen die u reeds bezit 

  

B. U wenst een wapen waarvoor u voor de nieuwe wapenwet reeds een vergunning had te 

behouden in uw patrimonium 

Bij uw verklaring voegt u: 

· een kopie van de vergunning (model 4) op uw naam onder de oude wapenwet. 

· een kopie van alle vergunningen tot het voorhanden hebben van een wapen die u reeds bezit 

  

C. U wenst een wapen dat u onder de oude wapenwet reeds in bezit had en waarvoor u onder de 

oude wapenwet geen vergunning nodig had in uw patrimonium te behouden. 

Deze mogelijkheid bestaat slechts tot 31 oktober 2008 !!!! 

Bij uw aanvraag voegt u: 

· een document waaruit blijkt dat u het wapen onder de oude wapenwet reeds legaal in uw bezit 

had (vb. model 9 oude wapenwet op uw naam) 

· een kopie van alle vergunningen tot het voorhanden hebben van een wapen die u reeds bezit 

  

D. Uw jachtverlof of sportschutterslicentie is vervallen en u wenst een vergunning zonder munitie te 

vragen voor de wapens die u voorheen onder model 9 voorhanden had op basis van uw jachtverlof 

of sportschutterslicentie 

Deze mogelijkheid bestaat NIET voor wapens die u onder vergunning (model 4)  

voorhanden hield !!! 

Bij uw aanvraag voegt u: 

· een kopie van uw vervallen jachtverlof of sportschutterslicentie. 

· een kopie van het registratie-attest (model 9) voor het wapen. 

· een kopie van alle vergunningen tot het voorhanden hebben van een wapen die u reeds bezit

Privacy en voorwaarden:  Voor meer info en voor de uitoefening van uw rechten verwijzen wij u door naar de website https://ibz.be/nl/persoonsgegevens
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Verklaring van de gezinsleden 

 (echtgeno(o)te, partner, inwonende ouder(s) en meerderjarige kinderen) 

 

De ondergetekende(n) (naam, voornaam en graad verwantschap)               Handtekening(en) 

gezinsleden 

 

 ............................................................................................................ ……. 

 

 .................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................  

 

verklaren dat zij in kennis gesteld werden van de aanvraag tot het bezit van een vuurwapen door:  

(naam aanvrager) 

 

 .................................................................................................................  

 

 

Zij verklaren geen bezwaar te hebben tegen het uitreiken van een vergunning tot bezit van dit 

wapen. 

 

Eventuele opmerkingen: 

 

 .................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................  

 

 .................................................................................................................  

 

 

Privacy en voorwaarden:  Voor meer info en voor de uitoefening van uw rechten verwijzen wij u door naar de website https://ibz.be/nl/persoonsgegevens




