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Hernieuwingsportschutterslicenties
Dit documentbeschrijftdewerkwUze
om eensportschuttêrslicentie
te vernieuwen,
principe
EenvernieuwinE
van de sportschutterslicentie
i5 ín
nauweliksandersdan een verlenging
van
eensportschutterslicentie
of het aánvragen
vaneennieuwesportsahutterslicentie.
Het belangrijk,te
verschilis het tijdstipvan aanvrágen
en de manierwaaropde licentiegeruildmoet

Ondanks
de inspanningen
vánFROS
om de procedure
vooreênveÍnieuwing
zo eenvoudig
mogelijkte
maken,zijner eenaantalpuntenwaarmeeiedereschutterzalmoetenÍekeninghouden.
Dewerkwijzevoorbestaande
FROS
ledenis devolgendel

1. Aanvraasdossier
voorde hernieuwins
3 máanden
vooÍ het verlopenvanje sports.hutterslicentiê
zaljeeenbrieftoegestuurd
krijgen
{ SSL)
wáerinde wêrkwijzeis uitgelegd
en het VLdocument
voordê aanvËagin bijlageis ingesloten.
Jekandande nodigedocumenten
vêrzámelen
en hetBeheelmaxlmaal2maandenên tên láatate1
maandvooÍ dc vêrvaldetumvanje licentiebezorgen
aanFROS.

Dedocumenten
die ie moetmeesturen
ziinde volÊende:
1. VL11Íormulier- Aánvreag
hernieuwing
Sportschutterslicêntie

gêboodedatum,
a. Naam,voornêám,
adresen emailadres
rek€rinvullên
Datum
van
b.
aanvraag
invullen
c, Vervaldàtum'oude'
licentieinvullen
d. Nietvêrgêtende aenvraagte
ONoERTEKENEN
2. Kopie'oude'sportschutterslicentie
of de originelelicentie(leter op datje daneenkopievan
licentie
deze
thuisb€waart)
3. Kopieidentiteitskaart
pasfoto
Recênte
5. Kopievanhetschuttersboekje
waaruitblijktdat er 12beurtenweídengeschoten
in het laêtste
jaar (verspíeid
over2 trimesters)
Uittrekselstrafregister
(geenkopie)
a. Origineel
b. Max3 maanden
oud
c. Tevermêldenreden:'sportschieten',
'wapenvergunning',
'schietclub',...
d. let eropdat het attestwordtafgelevêrd
op basisvánArt.596,1vanhetwetboekvan
Stralvordering

7. Doktersattest
a, Max3 maanden
oud
b. Vermelding
dat desportschuttêr
in staatiseeí wapente manlpuleren
zondergeveaÍ
vooÍ zichzêlÍof ande.en.
Je5tort€ 35,00op rekeniry€42:1041102È?4van
FROS
met vermelding
vanje naamen SSLnummeÍ!

2. Verwerkinrvan het dossierdooÍ FROS
FROS
záltenlaatste3 wekennadeveÊendingvanjedocumenten
dê nieuwe5Sl-hebbenklaarliggen.
Het sportschuttersdecreet
vermeldtdet alle aanvragen
tot veíen8ingten laaiste I maandvoor de
ve aldatummoetentoekomenbjj de federaties.BLOSO
dringterop aan dat deueregelstrikt wordt
toegepást.Als FROsten laatste1 maand vóór hun vervaldatumniet beschiktover een nieuw
veryaltde 'oude'licentie.
aanvraagdossier,
De schuttermoet dan een nieuwe551aanvraten(VL2-form!lie.).
Dit kan betekenendat je eersteen
pÍoefmoetEaanafleggen
theoretische
en praktische
(voorde
alvorênsjeeennieuweSSLkanaanvragen
mensendie8ebruikmaaktenvande overgangsmaatregel
).

3. Ontvanqstvande nieuwellcentle
Erzijn4 mogelijkheden
omje niêuwe55Lteontvangen:
JestuurdejeorigineleSSLop:je ontvangtper posteennieuweSSLvanzodradie klaaÍis.
0e vervaldatum
op je nieuweSSLzal dezelfdezijn àls jê oudessL,ook al ontvangje die
eventueêlênkêlewekensneller;
Je stuurdeeen kopieop: FROSlaat je SSLop kentoorliggentot je (+/- 3 wêkênna het
indienenvanhet aanvraagform
ulier)je origineleSSLopstuurtter omruiling;
Jekomttijdensdê openingsurên
naarFROS
omje SSLzelÍ
intê ruilentegenje nieuweSSLj
Op afspraakin de diverseclubs(aantê vragendoor de clubsop e&!e!eC!qele!9!&d.
Eenomruilingin een club kan enkelgeorgániseerd
wordenals er voldoendedocumenten
kunnengeruildwordenop hetzelfd€tijdstip.

proefaf te leggenis hêt hernieuwen
Mits vooÍafeen praktischê
vanje SSLhêt idealemomentom een
bijkomendêcate8orieaan te vràgen.Het is voor een sportschutterveel eenvoudigêrom aan de
provinciale
wapendienst
aante tonendat.ieeenactiefschutterbentindienje voorallêtypewapensdat
jê bezitookeênSSLhebt.

Recreatieve
schuttersmoêtenvànaf01.01.2012
bij eenvlJÍJaaÍlijkse
conkolekunnênaantonenaande
provlncialewapendlenstên
dat re actief schutterzl|n.Ze moetenmet lêderecategorievan wapens
mlnstens
1 kêerperraárschleter
enIntotaalmlnstens
l0 schietbeurten
do€n.
WljradenalleichutteFaanê€nSSItê nêmentodatzevandêvoodelenvaneenspoÉschutter
kunnen
gebÍuikmaken.De adminlstratle
ls op dezemanierook eenstukeenvoudlter
voorde recÍeafieve
schutters.
Wemcrkennogop datFROS
verpll.htE ommclding
te do€nbUdegouvemeur
wanneer
eenschutter
nalaatomr|Jnlicentiete
hêrnleuwên.
Bljvragenkanu ste€dst€rechtbl.leenvandevolgendepe6onên:
MlkeVanGelê:sooftschutters@fros.bê
of 03/286.58,m
FillpDeLeeuwtflllo.delêêuw@fros,be
ol 03/2A6,07,57
EddyVanHerbruggen:
eddv,vanh.rbru.rên@fros.bê

Mêt spon|e!,/egroden,

FllipDêLeeuw
FÊOS
sportschleten

: 032865800- h&.Í4lÍgi!e boomtaardstráet
Secretariaat
22 bus35, 2600Eerchem

