Aanschaf van een vergunningsplichtig wapen in het buitenland door een particulier
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Aanvraag van een vergunning tot het voorhanden hebben van een
vergunningsplichtig wapen bij de gouverneur van de verblijfplaats van
aanvrager.
De aanvrager dient expliciet de identiteits- en adresgegevens van de verkoper
in het buitenland te vermelden bij de aanvraag van de vergunning.
Afgifte van een vergunning tot het voorhanden hebben van een
vergunningsplichtig wapen conform de Wet van 8 juni 2006 – model 4.

Invoervergunning aan te vragen bij:
Vlaamse Overheid – Herman Teirlinckgebouw
Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 bus 80
1000 Brussel
Tel: 02 553 61 71
e-mail: csg@buza.vlaanderen
website: www.vlaanderen.be/csg

Voorafgaande toestemming van de bevoegde buitenlandse autoriteit.
De aanvrager dient zelf navraag te doen welke de bevoegde autoriteit is van de
staat waar het wapen zal worden aangekocht en dient zelf de
exportvergunning te regelen.

Aanschaf van het wapen in het buitenland.

De verwerver dient zich binnen de 15 dagen na invoer van het wapen aan te
bieden bij de lokale politie van zijn verblijfplaats met de volgende documenten:
- Het vuurwapen
- De volledige wapenvergunning (luiken A en B)
- De invoervergunning uitgereikt door de Vlaamse Overheid en de
uitvoervergunning uitgereikt door de bevoegde buitenlandse
autoriteit
De lokale politie zal de technische kenmerken van het wapen verifiëren, de
aanwezigheid van de voorvermelde documenten nakijken en vervolgens de
beide luiken A en B van de vergunning model 4 aanvullen met de volgende
gegevens:
- Aanduiden dat het om een ingevoerd wapen gaat
- de gegevens van het ingevoerde wapen
- de datum van invoer
- een stempel en ondertekening door de lokale politie van de
verblijfplaats van de aanvrager (artikel 11, al. 3 van het KB van 20
september 1991 ter uitvoering van de wapenwet, gewijzigd door het
KB van 29 december 2006).

Proefbank voor
vuurwapens te
Luik

De verwerver dient het vuurwapen na voorafgaandelijke afspraak voor te
leggen aan de Proefbank voor vuurwapens te Luik waar het wapen een uniek
nationaal identiteitsnummer krijgt en desgevallend beproefd wordt. De
Proefbank registreert het vuurwapen in het Centraal Wapenregister.
Informatie en een afspraak kunnen bekomen worden bij:

Proefbank voor Vuurwapens
Fond des Tawes 45, 4000 Luik
e-mail : info@bancdepreuves.be
website : www.bancdepreuves.be

Gouverneur

Betrokkene maakt luik B van de vergunning over aan de diensten van de
gouverneur.
De diensten van de gouverneur registreren de gegevens van het model 4 in het
Centraal Wapenregister.

OPGELET:
1) ook houders van een jachtverlof die een lang wapen daar toegelaten waar het jachtverlof geldig is
wensen aan te kopen in het buitenland, houders van een sportschutterslicentie die een vuurwapens
die voorkomen op de lijst vastgesteld door de Minister van Justitie wensen aan te kopen in het
buitenland moeten vooraf een invoervergunning aanvragen bij de Vlaamse overheid en verder
voldoen aan de bepalingen in dit stroomschema. Indien zij voldoen aan de voorwaarden zal de lokale
politie hen na de invoer een model 9 afleveren.
2) Ook personen die in het buitenland een in België vrij verkrijgbaar vuurwapen wensen aan te kopen
moeten vooraf een invoervergunning aanvragen bij de Vlaamse overheid.

