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H ernieuwing sportschutterslicenties
Dit document beschrijft de werkwUze om een sportschuttêrslicentie te vernieuwen,
Een vernieuwinE van de sportschutterslicentie i5 ín principe nauweliks anders dan een verlenging van
een sportschutterslicentie of het aánvragen van een nieuwe sportsahutterslicentie.
Het belangrijk,te verschil is het tijdstip van aanvrágen en de manier waarop de licentie geruild moet

Ondanks de inspanningen ván FROS om de procedure voor eên veÍnieuwing zo eenvoudig mogelijk te
maken, zijn er een aantal punten waarmee iedere schutter zal moeten Íekening houden.

De werkwijze voor bestaande FROS leden is de volgendel

1. Aanvraasdossier voor de hernieuwins

3 máanden vooÍ het verlopen van je sports.hutterslicentiê { SSL) zalje een brieftoegestuurd krijgen
wáerin de wêrkwijze is uitgelegd en het VLdocument voor dê aanvËag in bijlage is ingesloten.
Je kan dan de nodige documenten vêrzámelen en het Beheel maxlmaal2 maanden ên tên láatate 1
maand vooÍ dc vêrvaldetum vanje licentie bezorgen aan FROS.

De documenten die ie moet meesturen ziin de volÊende:

VL11 Íormulier - Aánvreag hernieuwing Sportschutterslicêntie
a. Naam, voornêám, gêboodedatum, adres en emailadres rek€r invullên
b. Datum van aanvraag invullen
c, Vervaldàtum'oude' licentie invullen
d. Niet vêrgêten de aenvraagte ONoERTEKENEN

Kopie 'oude' sportschutterslicentie of de originele licentie (let er op datje dan een kopie van
deze licentie thuis b€waart)
Kopie identiteitskaart
Recênte pasfoto
Kopie van het schuttersboekje waaruit blijkt dat er 12 beurten weíden geschoten in het laêtste
jaar (verspíeid over 2 trimesters)
Uittreksel straf register

a. Origineel (geen kopie)
b. Max 3 maanden oud
c. Te vermêlden reden: 'sportschieten', 'wapenvergunning', 'schietclub',...
d. let erop dat het attest wordt afgelevêrd op basis ván Art.596,1van het wetboek van

Stralvordering
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7. Doktersattest
a, Max 3 maanden oud
b. Vermelding dat de sportschuttêr in staat is eeí wapen te manlpuleren zondergeveaÍ

vooÍ zichzêlÍ of ande.en.

Je 5tort € 35,00 op rekeniry €42:1041102È?4van FROS met vermelding van je naam en SSL nummeÍ!

2. Verwerkinr van het dossier dooÍ FROS

FROS zálten laatste 3 weken na de veÊending vanje documenten dê nieuwe 5Sl- hebben klaar liggen.

Het sportschuttersdecreet vermeldt det alle aanvragen tot veíen8ing ten laaiste I maand voor de
ve aldatum moeten toekomen bjj de federaties. BLOSO dringt erop aan dat deue regel strikt wordt
toegepást. Als FROs ten laatste 1 maand vóór hun vervaldatum niet beschikt over een nieuw
aanvraagdossier, veryalt de 'oude' licentie.
De schutter moet dan een nieuwe 551 aanvraten (VL2-form!lie.). Dit kan betekenen dat je eerst een
theoretische en praktische pÍoef moetEaan afleggen alvorênsje een nieuwe SSL kan aanvragen (voor de
mensen die 8ebruik maakten van de overgangsmaatregel ).

3. Ontvanqst van de nieuwe llcentle

Er zijn 4 mogelijkheden om je niêuwe 55Lte ontvangen:

Je stuurdeje originele SSL op: je ontvangt per post een nieuwe SSL van zodra die klaaÍ is.
0e vervaldatum op je nieuwe SSL zal dezelfde zijn àls jê oude ssL, ook al ontvang je die
eventueêl ênkêle weken sneller;
Je stuurde een kopie op: FROS laat je SSL op kentoor liggen tot je (+/- 3 wêkên na het
indienen van het aa nvraagform u lier) je originele SSL opstuurt ter omruiling;
Je komttijdens dê openingsurên naar FROS om je SSLzelÍ intê ruilen tegen je nieuwe SSLj
Op afspraak in de diverse clubs (aan tê vragen door de clubs op e&!e!eC!qele!9!&d.
Een omruiling in een club kan enkel georgániseerd worden als er voldoende documenten
kunnen geruild worden op hetzelfd€ tijdstip.

Mits vooÍaf een praktischê proef af te leggen is hêt hernieuwen van je SSL hêt ideale moment om een
bijkomendê cate8orie aan te vràgen. Het is voor een sportschutter veel eenvoudigêr om aan de
provinciale wapendienst aan te tonen dat.ie een actiefschutter bent indien je voor allê type wapens dat
jê bezit ookeên SSL hebt.



Recreatieve schutters moêten vànaf 01.01.2012 bij een vlJÍJaaÍlijkse conkole kunnên aantonen aan de
provlnciale wapendlenstên dat re actief schutter zl|n. Ze moeten met lêdere categorie van wapens
mlnstens 1 kêer perraár schleter en In totaal mlnstens l0 schietbeurten do€n.
Wlj raden alle ichutteF aan ê€n SSI tê nêmen todat ze van dê voodelen van een spoÉschutter kunnen
gebÍuik maken. De adminlstratle ls op deze manier ook een stuk eenvoudlter voor de recÍeafieve
schutters.

We mcrken nog op dat FROS verpll.ht E om mclding te do€n bU de gouvemeur wanneer een schutter
nalaat om r|Jn licentiete hêrnleuwên.

Blj vragen kan u ste€ds t€recht bl.l een van de volgende pe6onên:

Mlke Van Gelê: sooftschutters@fros.bê of 03/286.58,m
Fillp De Leeuwt flllo.delêêuw@fros,be ol 03/2A6,07,57
Eddy Van Herbruggen: eddv,vanh.rbru.rên@fros.bê

Mêt spon|e!,/e groden,

Fllip Dê Leeuw
FÊOS sportschleten

Secretariaat : 03 286 58 00 - h&.Í4lÍgi!e boomtaardstráet 22 bus 35 , 2600 Eerchem


