Aanschaf in het buitenland door particulieren van een in België vrij verkrijgbaar wapen.
OPGELET: Voor vergunningsplichtige wapens of indien u met dit wapen schietactiviteiten wenst uit te
oefenen moet steeds voorafgaand een wapenvergunning (model 4) worden aangevraagd (zie schema 1)!!!!

Vergunning
INVOER
vuurwapens(s)
Vlaamse overheid

Voorafgaande
toestemming
buitenlandse
overheid

Aanschaf van het
wapen in het
buitenland

Lokale politie
verblijfplaats

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 voor de controle van de
technische kenmerken van het wapen met de volgende documenten:
- Het vuurwapen
- 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 de gouverneur
informeren over het resultaat van de controle.
OPGELET: Voor geneutraliseerde vuurwapens die correct geneutraliseerd
werden conform de Europese richtlijn en die dus de vereiste Europese markering
hebben op het wapen en vergezeld worden van het vereiste Europese
neutralisatiecertificaat zal de lokale politie tevens een model 9 ter uitreiken
waarop het volgende wordt vermeld:
- Aanduiden dat het om een ingevoerd geneutraliseerd wapen gaat
- De gegevens van de wapenbezitter en van de herkomst van het wapen
- de gegevens van het ingevoerde geneutraliseerde wapen
- de datum van invoer
- een stempel en ondertekening door de lokale politie van de
verblijfplaats van de aanvrager
De lokale politie doet de invoer van de gegevens van het geneutraliseerde
wapen en het model9 ter in het Centraal wapenregister. Vervolgens bezorgen
zij een kopie van het uitgereikte model 9ter, de invoervergunning , de
uitvoervergunning en het Europese neutralisatiecertificaat aan de gouverneur.

