
 
 

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN ERKENNING SCHIETSTAND 
 

Wet van 08 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Wapenwet) 
Koninklijk Besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de Wapenwet 

Koninklijk besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden 

 

KONINKRIJK BELGIË - DE HOGE AMBTENAAR VAN DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE 
De Lignestraat 40 - 1000 Brussel - Tel : 02/507.99.11 - Fax : 02/507.99.33 

 

 Nieuwe aanvraag  Vijfjaarlijkse controle 

 

IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER 
Naam : 

Adres : 

Postcode :                    Gemeente : 

Telefoonnummer : 

 

Enkel in te vullen indien de aanvrager een natuurlijke persoon is : 

Rijksregisternummer (RRN) : 

GSM-nummer :  

 

Enkel in te vullen indien de aanvrager een rechtspersoon is : 

Rechtsvorm :  

Ondernemingsnummer :  

Datum oprichting :  

Datum laatste statutenwijziging :  

 

IDENTITEIT VAN DE VERANTWOORDELIJKE/EFFECTIEVE UITBATER VAN DE STAND 

Naam en voornaam : 

RRN : 

Adres : 

Postcode :                    Gemeente : 

GSM-nummer : 

 

ACTIVITEITEN WAARVOOR DE ERKENNING WORDT AANGEVRAAGD 

 Occasionele schietstand (max. 1x/jaar)  Permanente schietstand 

 Schietstand in open lucht  Gesloten schietstand 

Naam schietstand : 

Ligging schietstand : 

Telefoonnummer(s) :  

Categorieën toegelaten wapens :  

 A (revolver)  B (pistool)  C (lang, gladde loop)  D (lang, getrokken loop)  E (zwart kruit) 

Aantal en lengte schietbanen (per categorie): 
- 

- 

- 

- 

- 

Doelpubliek : 

 Ambtenaren van diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht aangeduid overeenkomstig art. 

27,§1 WW, in het kader van hun opleiding/training. 

 Personen die in dienst of voor rekening van bewakingsondernemingen of interne bewakingsdiensten werken. 

 Particuliere schutters. 

 

 



 

HERKOMST VAN DE FINANCIËLE MIDDELEN (niet van toepassing bij vijfjaarlijkse controle) 
Het artikel 5,§2 van de Wapenwet voorziet dat de aanvrager de  herkomst van de voor zijn activiteit aangewende 

financiële middelen op een geloofwaardige wijze moet aantonen door middel van deugdelijke schriftelijke bewijzen, 

zoals bankdocumenten en financiële overeenkomsten (uitgezonderd occasionele schietstanden). 

 Indien de aanvrager een natuurlijke persoon is, dient enkel bijlage 1 volledig te worden ingevuld en bijgevoegd. 

 Indien de aanvrager een rechtspersoon is, dient ook een kopie van de laatste jaarrekening te worden bijgevoegd. 
 

BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN 

 Kopie van het huishoudelijk reglement (uitgezonderd occasionele schietstanden). 
 Gedetailleerd liggingsplan van alle ruimten die tot de schietstand behoren. 

 Kopie van alle toepasselijke vergunningen in bezit (bouwvergunning, milieuvergunning, uitbatingsvergunning, ..) 

 Kopie van het (laatste) brandweerrapport. 

 Kopie van de relevante verzekeringspolissen. 

 Overzicht van de vuurwapens bewaard op de schietstand (zie bijlage 2). 

 

Indien de aanvrager een rechtspersoon is : 

 Een gecoördineerde versie van de statuten. 

 Lijst van de leden van de raad van bestuur, met vermelding van hun rijksregisternummer, adres, functie en datum 

van indiensttreding als bestuurslid. 

 

Ondergetekende(n), gemachtigd om de aanvrager rechtsgeldig te verbinden,  

 verklaart/verklaren dat de ingevulde en/of bijgevoegde gegevens met de werkelijkheid overeenstemmen en 

volledig zijn ; 

 verklaart/verklaren kennis te hebben genomen van het hieronder vermelde overzicht van rechten en plichten      

en deze te zullen naleven ; 

 verklaart/verklaren kennis te hebben van de verplichting registers bij te houden welke in overeenstemming zijn 

met de voorschriften vervat in het Koninklijk Besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de 

erkenningsvoorwaarden van schietstanden (uitgezonderd occasionele schietstanden). 

 

Opgemaakt te                                                           , op                                             (datum). 

 

Na(a)m(en), handtekening(en) en functie(s) 

 

 

 

 

Tarief :  

 
De ongeïndexeerde retributie bedraagt tweemaal 300 Euro. Het toepasselijke tarief wordt bepaald aan de hand van 

de datum waarop de aanvraag werd ingediend. Het hierboven vermelde bedrag worden jaarlijks op 9 december 

geïndexeerd. 

 

Er is een betaling in twee fasen : een eerste bedrag dient overgeschreven te worden na de indiening van de 

aanvraag, en later bij de eventuele erkenning wordt een tweede bedrag overgeschreven. Het eerste bedrag is een 

tegenprestatie voor het openen en onderzoeken van het dossier. Het tweede bedrag is de tegenprestatie voor de 

afgifte van de erkenning. U zal hiervoor telkens een betalingsuitnodiging ontvangen en dient dus niet spontaan 

over te schrijven. 

 

Wijziging/beëindiging : 

 
Bij definitieve beëindiging van de activiteit die het voorwerp van de erkenning is, geeft de houder daarvan binnen 

acht dagen kennis aan de Hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie en zendt hij hem het getuigschrift terug.  

 

Een wijziging van de gegevens vermeld in het getuigschrift van erkenning wordt vooraf gevraagd aan de Hoge 

ambtenaar van de Brusselse agglomeratie, die het document kan aanpassen als de wet het toelaat. Hij doet 

hetzelfde in geval van wijziging van de gegevens gevoegd bij de aanvraag tot erkenning en, wanneer de houder van 

de erkenning een rechtspersoon is, in geval van verandering van een bestuurder, zaakvoerder, commissaris of 

persoon aangesteld voor het bestuur of het beheer. 



BIJLAGE 1 BIJ HET AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN ERKENNING 

SCHIETSTAND 

- HERKOMST VAN DE FINANCIËLE MIDDELEN - 

 
Naam van de aanvrager : 

 

 

Totaal bedrag van de financiële middelen aangewend voor de oprichting van de schietstand : 

 

 

FINANCIERINGEN 

Geef een overzicht van alle financiële middelen die ter beschikking werden gesteld om de schietstand te 

financieren. Voor elke financiering dient de identiteit van de geldschieter en het bedrag te worden opgegeven. Ook 

privémiddelen die de natuurlijke persoon zelf aanwendt voor de oprichting/exploitatie dienen te worden 

opgegeven. 

 

Identiteit van de geldschieter (naam, adres) Bedrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 Totaal 
 

 

EIGEN OPBRENGSTEN 

Onder deze rubriek dient u aan te geven over welke middelen de schietstand kan beschikken uit de eigen 

exploitatie. U kan de cijfers gebruiken van het laatste volledige exploitatiejaar. 

Inkomsten Uitgaven 

Huurinkomsten  Betaalde huur  

Lidgelden (aantal leden, 

lidgeld/persoon) 

 Exploitatiekosten  

Inkomsten cafetaria  Uitgaven cafetaria  

Andere inkomsten  Andere uitgaven  

Resultaat (winst/verlies)  

 



BIJLAGE 2 BIJ HET AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN ERKENNING 

SCHIETSTAND 

- OVERZICHT VAN DE VUURWAPENS BEWAARD OP DE SCHIETSTAND - 

 
Naam van de aanvrager : 

 

 

Totaal aantal vuurwapens dat wordt opgeslagen op de schietstand : 

 

 

LIJST VUURWAPENS BEWAARD OP DE SCHIETSTAND 

 

Nummer vergunning 

 

Naam vergunninghouder 

 

Type wapen 

 

Kaliber 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

GENOMEN VEILIGHEIDSMAATREGELEN  
 Wapenkluis 

 Wapenkamer met gepantserde deur 

 Alarmsysteem 

 Alarmsysteem aangesloten op meldkamer 

 Videobewaking 

 Andere : 

 

 

 



BIJLAGE 3 BIJ HET AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN ERKENNING 

SCHIETSTAND 

- OVERZICHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN - 
 

Rechten en plichten 

 
Aan alle hieronder beschreven plichten moet worden voldaan gedurende de volledige periode van uitbating van de schietstand. 

Het niet naleven ervan kan aanleiding geven tot het schorsen, beperken of intrekken van de erkenning 

1. De uitbater 

 
 Aanspreekpunt: opdat er bij gebeurlijke controle steeds een verantwoordelijke ter beschikking zou zijn, moet de uitbater of 

iemand die hij daartoe aanstelt, aanwezig zijn telkens er schietactiviteiten plaatsvinden. 

 

 Verkoop van munitie: de verkoop of het anderszins ter beschikking stellen van munitie is alleen toegelaten aan de uitbater 

van de schietstand. De afnemers mogen alleen personen zijn die gerechtigd zijn gebruik te maken van de schietstand. Zij 

mogen de munitie alleen verwerven voor onmiddellijk gebruik, dit wil zeggen voor activiteiten die plaatsvinden binnen de 

schietstand op de dag zelf van de verwerving. De toegelaten hoeveelheid is beperkt tot de noodwendigheden van de 

voornoemde activiteiten. Het is bijgevolg verboden dat derden naar de schietstand komen om er munitie te kopen of te 

verkopen, en dat men er een voorraad munitie aankoopt om die geheel of gedeeltelijk naar huis mee te nemen. Men moet er 

wel rekening mee houden dat munitie meestal in standaardverpakkingen wordt verkocht, zodat het in die gevallen wel 

onvermijdelijk en gewettigd kan zijn een iets grotere hoeveelheid dan strikt noodzakelijk te verwerven en het restant daarvan 

naar huis mee te nemen (uiteraard op voorwaarde dat de schutter de munitie wettig voorhanden mag hebben buiten de 

schietstand). 

 

 Overdracht en bewaring van vuurwapens: de verkoop of andere vormen van definitieve overdracht van vuurwapens zijn 

verboden in een schietstand. Het tijdelijk ter beschikking stellen van vuurwapens, zoals het verhuren, het uitlenen of het 

onderling uitwisselen ervan, is alleen toegelaten aan de personen die gerechtigd zijn gebruik te maken van de schietstand. 

Indien de uitbater ervoor opteert vuurwapens te bewaren binnen de schietstand, bijvoorbeeld wapens toebehorende aan de 

leden van een schietclub, dan moet hij daarvoor een apart beveiligd lokaal inrichten. Het volstaat dat vuurwapens in de 

schietstand blijven op momenten dat er geen personen aanwezig zijn in de lokalen opdat deze veiligheidsmaatregelen verplicht 

worden. De normen waaraan deze “wapenkamer” moet voldoen zijn de zelfde die gelden voor de opslag van vuurwapens door 

bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten en die beschreven staan in het KB van 17/11/06 betreffende de 

wapens die gebruikt worden door de ondernemingen, diensten, instellingen en personen bedoeld in de wet van 10/4/90 tot 

regeling van de private en bijzondere veiligheid. 

 

 Huishoudelijk reglement: de uitbater van de schietstand moet voorafgaand aan de indiening van zijn aanvraag om erkenning 

een huishoudelijk reglement opstellen dat van toepassing zal zijn op alle gebruikers en bezoekers van de schietstand. Hij moet 

eveneens toezicht houden op de naleving van dit reglement. Het doel ervan is waarborgen te bieden voor de veiligheid van de 

gebruikers en bezoekers en daarom moeten minstens de volgende punten erin worden geregeld: 

- alles wat behoort tot het preventief onderhoud van de verschillende lokalen en tot het onderhoud na elk gebruik ervan, 

zoals de verwijdering van gevaarlijke stoffen en afval, dit uiteraard in overeenstemming met de geldende plaatselijke 

regelgeving inzake milieu, brandveiligheid, enz…; 

- de manier waarop vuurwapens in de schietstand mogen worden gebruikt (dragen, laden, wapenen, drills van de 

schutters); 

- wie zich in de schietstand mag bevinden (maximaal aantal personen en hun hoedanigheid, dit voor elke ruimte apart); 

- instructies over maatregelen bij noodgevallen (brand, schietincidenten, …); 

- de in de schietstand geldende beperkingen op het vlak van schiettechnieken, wapengebruik, munitie en eventueel de 

aanmaak daarvan, doelwitten en schietschermen. 

 

2. De schutters 
 

 Categorieën van gebruikers van een schietstand: de personen die gebruik maken van de schietstand moeten behoren tot de 

volgende drie categorieën: leden van ordediensten of bewakingsagenten die een opleiding volgen of oefenen met hun 

dienstwapens, of particuliere schutters (jagers, sportschutters en wapenbezitters die aan recreatief schieten doen evenals 

occasionele schutters. 

 

Het is niet toegelaten dat de schietstand tegelijkertijd door personen van verschillende categorieën wordt gebruikt. Dit 

betekent uiteraard niet dat leden van ordediensten of bewakingsagenten in hun vrije tijd als privépersoon samen met andere 

particulieren geen (recreatief) gebruik zouden mogen maken van een schietstand. 

 



In elk geval moeten de particulieren en de bewakingsagenten steeds in het bezit zijn van de nodige documenten. Indien ze 

schieten met een vergunningsplichtig wapen, moeten ze de vergunning tot het voorhanden hebben van dat wapen of hun 

jachtverlof/sportschutterslicentie en het inschrijvingsbewijs (model 9) van dat wapen bij zich hebben. 

 

Aangezien bewakingsagenten geen persoonlijke vergunning tot het voorhanden hebben van hun wapen bezitten, moeten zij hun 

legitimatiekaart kunnen voorleggen. 

 

Een schietstand mag ook worden bezocht door buitenlandse gasten die in een lidstaat van de EU gerechtigd zijn (bijvoorbeeld 

door een vergunning of een ander document, of krachtens de wet zelf) deel te nemen aan de activiteiten waaraan ze hier 

wensen deel te nemen. Ook zij moeten de nodige documenten bij zich hebben, die het voorhanden hebben van hun vuurwapen 

in ons land vergunnen (bijvoorbeeld een Europese vuurwapenpas). 

 

 De bewakingsagenten en de particuliere schutters die geen sportschutterslicentie of jachtverlof hebben, die gebruik maken 

van de schietstand moeten aan de uitbater jaarlijks een uittreksel uit het strafregister overhandigen. Deze laatste bewaart 

telkens het recentste exemplaar daarvan en zorgt ervoor dat de inhoud ervan vertrouwelijk blijft. Hij moet het bij gebeurlijke 

controle ter beschikking houden van de bevoegde ambtenaren (alle ambtenaren die toezicht houden op de naleving van de 

wapenwet of van de bewakingswet). De toegang tot de schietstand moet worden ontzegd aan personen van wie het 

getuigschrift veroordelingen vermeldt, die worden bedoeld in artikel 5, §4 WW.  

 

 Aan de toegang tot de schietruimten moet een vastbladig register worden neergelegd. Het betreft geen register zoals de 

wapenhandelaars en –verzamelaars moeten bijhouden, maar wel een gewoon register (dit kan een schrift zijn) waarin telkens 

een kolom is voorzien voor de volgende gegevens, dat moet worden ingevuld telkens een particuliere schutter of schietmonitor 

de schietruimte betreedt: 

- naam; 

- type en kaliber van het vuurwapen waarmee zal worden geschoten; 

- datum en juiste uur waarop de schietruimte wordt betreden en verlaten. 

 

Om fraude te voorkomen moeten de bladzijden van deze registers vooraf door de lokale politie worden geviseerd en 

genummerd. Ze moeten door de uitbater gedurende tien jaar worden bewaard en ter beschikking worden gehouden van de 

ambtenaren die toezicht houden op de naleving van de wapenwet. 

 

 Formaliteiten voor bewakingsagenten: het register waarvan hoger sprake, moet in dit geval worden aangevuld met enkele 

bijzondere gegevens. Voor het overige kan worden verwezen naar de tekst van artikel 3, 5° van het KB van 13/7/00. 

 

 Alcohol- en rookverbod: er geldt een principieel alcohol- en rookverbod binnen de schietstand. Hiervan kan alleen worden 

afgeweken mits naleving van de volgende voorwaarden: 

- het nuttigen van alcoholische dranken, ongeacht hun sterkte, mag uitsluitend door particuliere schutters, dus nooit door 

politieambtenaren of bewakingsagenten die zich beroepshalve in de schietstand bevinden; 

- dit mag bovendien slechts gebeuren nadat de betrokkenen hun schietactiviteiten volledig hebben beëindigd, dus niet vooraf of 

tijdens een pauze; 

- daarenboven is dit te allen tijde verboden binnen de schietruimten en de voornoemde wapenkamer, zijnde op de plaatsen 

waar zich wapens bevinden, om het risico te beperken; 

- om de zelfde reden is roken alleen toegelaten buiten de schietruimten en de wapenkamer. 

Verder is de toegang tot de gehele schietstand uiteraard totaal ontzegd aan personen die kennelijk in staat van dronkenschap 

verkeren, of in een vergelijkbare toestand door het gebruik van drugs of geneesmiddelen. Met “kennelijk” wordt bedoeld in 

een toestand die eenvoudig kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld door het gedrag van de betrokkene gade te slaan. De 

verantwoordelijkheid van de uitbater komt ernstig in het gedrang wanneer een schutter, zelfs binnen de hiervoor beschreven 

voorwaarden, teveel alcohol consumeert en daardoor dronken wordt in de schietstand. 

 

 Verboden schiettechnieken: particuliere schutters en bewakingsagenten mogen in geen geval schiettechnieken beoefenen 

waarbij gebruik wordt gemaakt van de volgende elementen, die voorbehouden zijn aan politieambtenaren: 

- realistische situaties; 

- menselijke silhouetten als doel (wel is een doel met enkel de omtrekken van een hoofd en schouders zonder verdere details 

aanvaardbaar); 

- gewelddadige scenario’s (zoals het uitschakelen van denkbeeldige vijanden); 

- laserrichtapparatuur (hierbij wordt een straal geprojecteerd op het doel, in tegenstelling tot wat gebeurt bij de toegelaten 

elektronische richthulpmiddelen die enkel binnenin het vizier een rood punt of kruis tonen en waarmee in het donker niets kan 

worden gezien); 

- schieten vanuit dekking (achter obstakels die beschermen tegen denkbeeldige tegenaanvallen); 

- het wapen verborgen houden (bij het schieten zelf of bij de verplaatsing ermee). 

Hiermee wordt het parcoursschieten op zich niet verboden, maar wel bepaalde varianten ervan. Het zogeheten dynamisch 

parcoursschieten (IPSC) blijft toegelaten mits het voldoet aan de voornoemde voorwaarden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor 

het silhouetschieten waar men schiet op dierensilhouetten, en voor het Europees politieparcours (EPP). Het gebruik van 

decors of aankleding is toegelaten voor zover ze het af te leggen parcours aanduiden en alleen bestaan uit panelen met 

eventueel een louter decoratief en niet-gewelddadig motief. 

 


