
Stuk 1174 (2006-2007) – Nr. 1

Zitting 2006-2007

30 maart 2007

CUL

2931

ONTWERP VAN DECREET 

houdende het statuut van de sportschutter



55 Stuk 1174 (2006-2007) – Nr. 1

ONTWERP VAN DECREET 

DE VLAAMSE REGERING,

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel;

Na beraadslaging,

BESLUIT:

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en 
Brussel is ermee belast, in naam van de Vlaamse 
Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van 
decreet in te dienen, waarvan de tekst volgt:

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

Artikel 1

Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Artikel 2

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° wapenwetgeving: de federale regelgeving betref-
fende wapens;

2° wapenwet: de wet van 8 juni 2006 houdende 
regeling van economische en individuele activi-
teiten met wapens;

3° vergunningsplichtige wapens: de wapens die 
door of  krachtens de wapenwet ingedeeld zijn 
bij de vergunningsplichtige wapens;

4°  schietstand: een schietstand die toegestaan is 
overeenkomstig de wapenwetgeving;

5° sportschieten: het beoefenen van de schietdisci-
plines die worden aangeboden door de interna-
tionale schietsportfederatie die erkend is door 
het Internationaal Olympisch Comité, of  door 
de schietsportfederaties;

6° schietsportfederatie: een Vlaamse sportfedera-
tie of  organisatie die erkend is op basis van het 
decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling 
van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse 
sportfederaties, de koepelorganisatie en de orga-
nisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding die 
het sportschieten aanbieden of  een organisatie 
voor volkscultuur die erkend is op basis van 
het decreet van 27 oktober 1998 houdende de 
erkenning en subsidiëring van organisaties voor 
volkscultuur en de oprichting van het Vlaams 
Centrum voor Volkscultuur die het sportschieten 
met vergunningsplichtige wapens aanbieden;

7° schuttersvereniging: een vereniging of sportclub 
waar de sportschutter het sportschieten beoe-
fent, en die aangesloten is bij een schietsportfe-
deratie;

8° sportschutter: de natuurlijke persoon die via een 
schuttersvereniging lid is van een schietsportfe-
deratie;

9° sportschutterslicentie: een document, dat namens 
de Vlaamse Gemeenschap uitgereikt is door een 
daartoe door de Vlaamse Regering gemachtigde 
schietsportfederatie conform de bepalingen van 
dit decreet en dat het recht verleent om de schiet-
sport te beoefenen met vergunningsplichtige 
wapens die behoren tot de erop vermelde wapen-
categorieën;

10° schietbeurt: het actief  beoefenen van het sport-
schieten met vergunningsplichtige wapens in 
een schietstand zoals blijkt uit de registers van 
de schietstand die worden bijgehouden over-
eenkomstig de wapenwetgeving. De schietbeurt 
wordt georganiseerd door een schuttersvereni-
ging;

11° sportschuttersboekje: het boekje dat de schiet-
sportfederatie aan haar leden uitreikt, waarin de 
schietbeurten van de sportschutter worden geno-
teerd;

12° actief  lid: de sportschutter die minimaal zes 
maanden lid is van een schietsportfederatie en 
die via zijn sportschuttersboekje kan aantonen 
aan minimaal twaalf  schietbeurten per jaar, 
gespreid over minstens twaalf  dagen en over 
minstens twee trimesters, te hebben deelgeno-
men;

13° Vlaamse Trainersschool, afgekort VTS: het 
samenwerkingsverband tussen het BLOSO, de 



56Stuk 1174 (2006-2007) – Nr. 1

topsportmanager, de universitaire opleidingsin-
stituten Lichamelijke Opvoeding, de Vlaamse 
hogescholen Lichamelijke Opvoeding en de 
erkende Vlaamse sportfederaties, dat sportka-
deropleidingen organiseert in Vlaanderen.

HOOFDSTUK II

Beoefenen van het sportschieten 
 en gebruik van de wapens

Artikel 3

Het sportschieten wordt beoefend door gebruik te 
maken van de wapens en de erbij horende munitie in 
de verschillende schietdisciplines op de wijze bepaald 
in de wapenwetgeving en in dit decreet. Sportschieten 
kan enkel in de schietstand beoefend worden.

De Vlaamse Regering kan, op voordracht van de 
schietsportfederaties, een lijst opstellen van de toege-
stane schietdisciplines.

Artikel 4

De sportschutter bewaart de wapens en de munitie 
gescheiden en in een afgesloten kast of  in een afge-
sloten ruimte. Wapens en munitie moeten buiten 
het bereik van kinderen en onbevoegden worden 
bewaard.

Artikel 5

Minderjarige sportschutters kunnen het sportschie-
ten beoefenen:  

1°  met een  schriftelijke toestemming van hun ouders 
of van hun wettige vertegenwoordigers; 

2°  onder het toezicht en de begeleiding van een 
door de schietsportfederatie aangestelde lesgever. 
De lesgever is meerderjarig en is houder van een 
sportschutterslicentie voor de betreffende wapen-
categorie. Voor de olympische disciplines moet de 
lesgever bovendien minstens over een diploma van 
initiator schieten in de betreffende schietdiscipline 
beschikken, uitgereikt of erkend door de VTS.

HOOFDSTUK III

Sportschieten met vergunningsplichtige wapens

AFDELING I

Indeling van de vergunningsplichtige wapens 

Artikel 6

De vergunningsplichtige wapens worden voor de 
toepassing van dit decreet ingedeeld in de volgende 
wapencategorieën: 

1° Categorie A: revolvers; 

2° Categorie B: pistolen; 

3° Categorie C: schoudervuurwapens met gladde 
loop; 

4° Categorie D: schoudervuurwapens met getrokken 
loop; 

5° Categorie E: zwartkruitwapens.

AFDELING II

Algemene bepalingen

Artikel 7

Sportschieten met vergunningsplichtige wapens kan 
pas vanaf de leeftijd van zestien jaar.

Artikel 8

§1. Sportschieten met een vergunningsplichtig wapen 
is alleen toegestaan als iemand houder is van een van 
de volgende documenten: 

1° een overeenkomstig dit decreet geldige sportschut-
terslicentie of voorlopige sportschutterslicentie;

2°  een gelijkwaardig document dat uitgereikt is door 
of  namens de Franse Gemeenschap of  de Duits-
talige Gemeenschap; 
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3°  een geldige Europese vuurwapenpas die uitgereikt 
is in een andere lidstaat van de Europese Unie. 

§2. In het geval van occasioneel sportschieten in het 
kader van een internationale wedstrijd die erkend is 
door de internationale schietsportfederatie waarbij 
de organiserende schietsportfederatie is aangesloten, 
moeten de deelnemers die geen verblijfplaats hebben 
in België en die geen houder zijn van een document 
zoals bepaald in §1, 1° of 2°, in het bezit zijn van een 
uitnodiging van de organiserende schuttersvereni-
ging of schietsportfederatie en indien het EU-burgers 
betreft, van hun geldige Europese vuurwapenpas.

AFDELING III

De sportschutterslicentie

Artikel 9

§1. De sportschutterslicentie wordt verleend door een 
door de Vlaamse Regering gemachtigde schietsport-
federatie. 

De sportschutterslicentie is geldig voor de wapenca-
tegorieën die ze vermeldt.

§2. De sportschutterslicentie wordt verleend aan de 
sportschutter die voldoet aan de volgende voorwaar-
den: 

1°  de volle leeftijd van zestien jaar bereikt hebben;

2°  de toestemming hebben van de ouders of  de wet-
telijke vertegenwoordigers indien de sportschutter 
minderjarig is;  

3°  actief  lid zijn van een schietsportfederatie; 

4° niet veroordeeld zijn als dader of  als medeplich-
tige wegens een van de misdrijven waardoor over-
eenkomstig 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 schor-
sing en niet het voorwerp geweest zijn van een 
intrekking met nog actuele redenen, van een 
sportschutterslicentie of  een voorlopige sport-
schutterslicentie; 

6°  een medisch attest kunnen voorleggen dat beves-
tigt 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, waarvan 
de voorwaarden worden bepaald door de Vlaamse 
Regering. De theoretische proef  wordt afgelegd 
per wapencategorie. Bij hernieuwing van de sport-
schutterslicentie moet de theoretische proef alleen 
opnieuw afgelegd worden bij substantiële wijzi-
ging van de regelgeving; 

8°  slagen voor een praktische proef  betreffende 
het veilig hanteren van een wapen, waarvan de 
voorwaarden worden bepaald door de Vlaamse 
Regering. De praktische proef wordt afgelegd per 
wapencategorie.

§3. Van de theoretische en de praktische proef  voor 
een bepaalde wapencategorie, vermeld in §2, 7° en 8°, 
zijn de sportschutters vrijgesteld, die overeenkomstig 
de wapenwet houder zijn van een geldige vergunning 
voor het voorhanden hebben van een wapen, beho-
rend tot dezelfde wapencategorie. 

§4. Een voorlopige sportschutterslicentie wordt 
verleend voor de duur van twaalf  maanden aan 
sportschutters die voldoen aan alle voorwaarden 
als vermeld in §2, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°. Deze voorlo-
pige sportschutterslicentie wordt verleend voor een 
bepaalde wapencategorie. 

De voorlopige sportschutterslicentie heeft tot doel 
de sportschutter zich te laten voorbereiden op de 
proeven voor het verkrijgen van de sportschutters-
licentie voor een bepaalde wapencategorie. Indien 
de sportschutter niet slaagt voor de theoretische of 
de praktische proef, kan hij een nieuwe voorlopige 
sportschutterslicentie aanvragen.

De houder van de voorlopige sportschutterslicentie 
kan uitsluitend onder het toezicht en de begeleiding 
van een door de schietsportfederatie aangestelde 
lesgever een vergunningsplichtig wapen van de 
betrokken wapencategorie hanteren. De lesgever is 
meerderjarig en is houder van een sportschuttersli-
centie voor de betrokken wapencategorie. Voor de 
olympische disciplines moet de lesgever bovendien 
minstens over een diploma van initiator schieten voor 
de betreffende schietdiscipline beschikken, uitgereikt 
of erkend door de VTS.
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Artikel 10

§1. De sportschutterslicentie is vijf  jaar geldig vanaf 
de afgiftedatum van de sportschutterslicentie voor de 
wapencategorie die hem het eerst werd toegekend en 
voor zover hij jaarlijks aan de gemachtigde schiet-
sportfederatie het bewijs levert dat hij aan de voor-
waarden, vermeld in artikel 9, §2, 3° en 4°, voldoet.

§2. Bij hernieuwing van de sportschutterslicentie 
moet de sportschutter voldoen aan de voorwaarden 
vermeld in artikel 9, §2, 1° tot en met 7°.

Indien de sportschutter niet langer het sportschieten 
actief  beoefent, doet hij afstand van zijn sportschut-
terslicentie door ze binnen de drie maanden terug 
te sturen naar de gemachtigde schietsportfederatie. 
Als hij de sportschutterslicentie niet terugstuurt, 
verliest hij het recht op hernieuwing van de sport-
schutterslicentie indien hij binnen de oorspronkelijke 
geldigheidsduur van de sportschutterslicentie het 
sportschieten opnieuw actief  wil beoefenen.

Artikel 11

§1. De sportschutterslicentie kan worden geschorst 
indien de sportschutter de interne reglementen van 
de schietsportfederatie niet naleeft.

De sportschutterslicentie wordt geschorst indien het 
recht om een wapen voorhanden te hebben van de 
sportschutter wordt geschorst overeenkomstig de 
wapenwet.

§2. De sportschutterslicentie en de voorlopige sport-
schutterslicentie worden ingetrokken: 

1°  indien de sportschutter niet voldoet aan de bepa-
lingen van dit decreet; 

2°  indien het recht om een wapen voorhanden te 
hebben van de sportschutter wordt ingetrokken 
overeenkomstig de wapenwet; 

3°  indien de sportschutterslicentie of  de voorlopige 
sportschutterslicentie werd verleend op basis van 
onjuiste verklaringen; 

4°  indien de sportschutter daarom verzoekt.

De voorlopige sportschutterslicentie wordt ook inge-
trokken indien het recht om een wapen voorhanden 

te hebben van de sportschutter wordt geschorst over-
eenkomstig de wapenwet.

§3. De sportschutterslicentie kan worden beperkt 
door een of meer wapencategorieën te schrappen:

1°  indien de sportschutter daarom verzoekt; 

2°  indien de sportschutter niet langer in staat is 
wapens uit een bepaalde wapencategorie veilig te 
hanteren. 

§4. De beslissingen, vermeld in §§1, 2 en 3, worden 
gemotiveerd. Tegen deze beslissingen kan de sport-
schutter beroep aantekenen. De Vlaamse Regering 
beslist na advies van de bevoegde dienst van de 
Vlaamse Gemeenschap over de beroepen ingediend 
tegen deze beslissingen. 

Artikel 12

De Vlaamse Regering stelt een model van sportschut-
terslicentie en van voorlopige sportschutterslicentie 
vast.

De Vlaamse Regering bepaalt de stavingstukken, de 
nadere voorwaarden, de procedure tot aanvraag van 
de sportschutterslicentie en de voorlopige sportschut-
terslicentie en tot hernieuwing van de sportschutters-
licentie. Zij bepaalt tevens de procedure tot schorsing, 
intrekking en beperking van de sportschutterslicentie 
en de procedure tot intrekking van de voorlopige 
sportschutterslicentie, en het beroep hiertegen.

AFDELING IV

Machtiging van de schietsportfederaties

Artikel 13

§1. De Vlaamse Regering machtigt een of  meerdere 
schietsportfederaties voor het verlenen, schorsen, 
intrekken en beperken van de sportschutterslicentie 
en van de voorlopige sportschutterslicentie. Zij mach-
tigt een of meer schietsportfederaties voor de organi-
satie van de theoretische en de praktische proeven. 

De gemachtigde schietsportfederaties kunnen, op 
voorwaarde van een voorafgaandelijke goedkeuring 
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van de Vlaamse Regering, hierover overeenkomsten 
met elkaar afsluiten inzake taakverdeling.
 
Om voor een machtiging in aanmerking te komen 
moet de schietsportfederatie: 

1° ten minste vierhonderd aangesloten leden hebben 
die het sportschieten met vergunningsplichtige 
wapens beoefenen;  

2°  beschikken over een intern reglement dat de 
praktische uitwerking van de toepassing van dit 
decreet en haar uitvoeringsbesluiten regelt. De 
Vlaamse Regering kan de nadere voorwaarden 
van dit reglement bepalen.

De Vlaamse Regering kan bepalen dat de gemach-
tigde schietsportfederaties voor het verlenen van een 
sportschutterslicentie of  een voorlopige sportschut-
terslicentie en het deelnemen aan de theoretische en 
praktische proef een vergoeding kunnen aanrekenen. 
Zij bepaalt hiervoor het maximumbedrag.

§2. De machtiging wordt ingetrokken wanneer de 
schietsportfederatie niet langer erkend is op basis van 
het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van 
de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfe-
deraties, de koepelorganisatie en de organisaties voor 
de sportieve vrijetijdsbesteding of  op basis van het 
decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning 
en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en 
de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volks-
cultuur.

§3. De machtiging kan worden geschorst of ingetrok-
ken wanneer de schietsportfederatie: 

1°  niet langer voldoet aan de voorwaarden, vermeld 
in §1; 

2°  haar taken overeenkomstig dit decreet niet of niet 
naar behoren uitoefent; 

3°  niet meewerkt met de bevoegde diensten van de 
Vlaamse Gemeenschap wanneer die om inlichtin-
gen verzoeken.

§4. De Vlaamse Regering bepaalt de procedure tot 
machtiging, schorsing en intrekking van de machti-
ging.

§5. De Vlaamse Regering kan bepalen welke statis-
tische gegevens de gemachtigde schietsportfederatie 

aan de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeen-
schap moet bezorgen en de frequentie ervan.

AFDELING V

Het sportschuttersboekje

Artikel 14

De sportschutter moet in het bezit zijn van één sport-
schuttersboekje. Het sportschuttersboekje wordt 
uitgereikt door de schietsportfederatie waarbij de 
sportschutter zich aansluit.

Het sportschuttersboekje vermeldt elke schietbeurt 
van de sportschutter.

Om als actief  lid, vermeld in artikel 9, §2, 3°, te wor-
den beschouwd moet de sportschutter minimaal zes 
maanden lid zijn van een schietsportfederatie en aan 
minstens twaalf  schietbeurten per jaar, gespreid over 
minstens twaalf  dagen en over minstens twee trimes-
ters, hebben deelgenomen.

De sportschutter, zijn wettelijke vertegenwoordiger en 
de personen die betrokken zijn bij de registratie van 
de schietbeurten, hebben de deontologische plicht het 
sportschuttersboekje correct in te vullen.

De Vlaamse Regering stelt een model van sportschut-
tersboekje vast en bepaalt de wijze waarop de schiet-
beurten worden geregistreerd.

HOOFDSTUK IV 

Toezicht en controle

Artikel 15

De bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap 
oefenen het toezicht uit op de toepassing van het 
decreet en de uitvoeringsbesluiten. 

De door de Vlaamse Regering al dan niet gemach-
tigde schietsportfederaties beantwoorden binnen een 
termijn van tien werkdagen of  onmiddellijk bij een 
bezoek ter plaatse elke vraag om inlichtingen en elk 
verzoek om stukken voor te leggen vanwege de dien-
sten die bevoegd zijn voor het verlenen van vergun-
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ningen overeenkomstig de wapenwet of  vanwege de 
bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap. 
Ten behoeve van het toezicht en de controle op de 
uitoefening van de taken van de gemachtigde schiet-
sportfederaties kunnen de bevoegde diensten van de 
Vlaamse Gemeenschap ook individuele dossiers van 
sportschutters inzien.

Artikel 16

§1. De gemachtigde schietsportfederatie deelt onver-
wijld aan de gouverneur bevoegd voor de verblijf-
plaats van de sportschutter het volgende mee: 

1° de beslissingen inzake verlening, intrekking, 
schorsing en beperking van de sportschuttersli-
centie; 

2°  de aansluiting van de sportschutter bij een andere 
gemachtigde schietsportfederatie dan deze die de 
sportschutterslicentie verleende.

§2. De gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van 
de sportschutter deelt onverwijld aan de betreffende 
gemachtigde schietsportfederatie de beslissingen tot 
schorsing of  intrekking van het recht om een wapen 
voorhanden te hebben overeenkomstig de wapenwet 
mee.

HOOFDSTUK V

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 17

§1. De sportschutter die op het ogenblik van de 
inwerkingtreding van dit decreet één jaar ononder-
broken lid is van een schietsportfederatie hoeft niet 
eerst een voorlopige sportschutterslicentie aan te vra-
gen, maar beschikt over een termijn van zes maan-
den vanaf de inwerkingtreding van dit decreet om de 
sportschutterslicentie voor een of meer wapencatego-
rieën aan te vragen. De sportschutter moet voldoen 
aan de voorwaarden van artikel 9, §2, 1°, 2°, 4°, 5°, 
6°, 7° en 8°. 

In afwijking van het eerste lid is de sportschutter, ver-
meld in het eerste lid, vrijgesteld van de theoretische 
en de praktische proef voor een bepaalde wapencate-
gorie, vermeld in artikel 9, §2, 7° en 8°, als die op de 

datum van de inwerkingtreding van dit decreet over-
eenkomstig de wapenwet houder is van een geldige 
vergunning voor het voorhanden hebben van een 
wapen, behorend tot dezelfde wapencategorie. 

In afwijking van het eerste lid is de sportschutter, ver-
meld in het eerste lid, vrijgesteld van de praktische 
proef voor een bepaalde wapencategorie, vermeld in 
artikel 9, §2, 8°, als die op de datum van de inwer-
kingtreding van dit decreet voldoet aan de volgende 
voorwaarden: 

1°  langer dan drie jaar ononderbroken lid zijn van 
een schietsportfederatie;  

2°  eigenaar zijn van een vuurwapen vermeld op de 
lijst van de minister van Justitie zoals bepaald 
in artikel 12 van de wapenwet, behorend tot de 
betreffende wapencategorie.

§2. De sportschutter die onder de voorwaarden, 
vermeld in §1, een sportschutterslicentie aanvraagt 
beschikt over een termijn van twaalf  maanden vanaf 
de datum van de inwerkingtreding van dit decreet om 
de eventuele theoretische en praktische proef  af  te 
leggen. 

Artikel 18

In afwijking van artikel 13 worden alle Vlaamse 
sportfederaties en de organisaties die erkend zijn 
op basis van het decreet van 13 juli 2001 houdende 
de regeling van de erkenning en subsidiëring van de 
Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de 
organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding, 
die een of  meer schietdisciplines van het sportschie-
ten aanbieden en minstens vierhonderd aangesloten 
leden hebben die het sportschieten met vergunnings-
plichtige wapens beoefenen, beschouwd als een 
gemachtigde schietsportfederatie voor de organisa-
tie van de theoretische en praktische proef  en voor 
het verlenen, schorsen, intrekken en beperken van de 
sportschutterslicentie en de voorlopige sportschut-
terslicentie. Deze afwijking van artikel 13 geldt voor 
de duur van twaalf  maanden vanaf de datum van de 
inwerkingtreding van dit decreet.

In afwijking van artikel 13 worden alle organisaties 
volkscultuur die erkend zijn op basis van het decreet 
van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en sub-
sidiëring van organisaties volkscultuur en de oprich-
ting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur die 
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een of  meer schietdisciplines van het sportschieten 
aanbieden en minstens vierhonderd aangesloten 
leden hebben die het sportschieten met vergunnings-
plichtige wapens beoefenen, beschouwd als een 
gemachtigde schietsportfederatie voor de organisa-
tie van de theoretische en praktische proef  en voor 
het verlenen, schorsen, intrekken en beperken van de 
sportschutterslicentie en de voorlopige sportschut-
terslicentie. Deze afwijking van artikel 13 geldt voor 
de duur van twaalf  maanden vanaf de datum van de 
inwerkingtreding van dit decreet. 

Artikel 19

De Vlaamse Regering bepaalt de datum waarop dit 
decreet in werking treedt.

Brussel, 23 maart 2007.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Yves LETERME

De Vlaamse minister van Cultuur,  
Jeugd, Sport en Brussel,

Bert ANCIAUX

_________________




