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Hernieuwing sportschutterslicenties
Dit document beschrijft de werkwijze om een sportschutterslicentie te vernieuwen.
Een vernieuwing van de sportschutterslicentie is in principe nauwelijks anders dan een verlenging van een
sportschutterslicentie of het aanvragen van een nieuwe sportschutterslicentie.
Het belangrijkste verschil is het tijdstip van aanvragen en de manier waarop de licentie geruild moet worden.
Ondanks de inspanningen van FROS om de procedure voor een vernieuwing zo eenvoudig mogelijk te maken, zijn er een
aantal punten waarmee iedere schutter zal moeten rekening houden.
De werkwijze voor bestaande FROS leden is de volgende:

1. Aanvraagdossier voor de hernieuwing
3 maanden voor het verlopen van je sportschutterslicentie ( SSL) zal je een brief toegestuurd krijgen waarin de werkwijze is
uitgelegd en het VL document voor de aanvraag in bijlage is ingesloten.
Je kan dan de nodige documenten verzamelen en het geheel maximaal 2 maanden en ten laatste 1 maand voor de
vervaldatum van je licentie bezorgen aan FROS.
De documenten die je moet meesturen zijn de volgende:
1. VL11 formulier: Aanvraag hernieuwing Sportschutterslicentie
a. Naam, voornaam, geboortedatum, adres en emailadres zeker invullen
b. Datum van aanvraag invullen
c. Vervaldatum ‘oude’ licentie invullen
d. Niet vergeten de aanvraag te ONDERTEKENEN
2. Kopie ‘oude’ sportschutterslicentie of de originele licentie (let er op dat je dan een kopie van deze licentie thuis
bewaart)
3. Kopie identiteitskaart
4. Recente pasfoto
5. Kopie van het schuttersboekje waaruit blijkt dat er 12 beurten werden geschoten in het laatste jaar (verspreid over 2
trimesters)
6. Uittreksel strafregister
a. Origineel (geen kopie)
b. Max 3 maanden oud
c. Reden die vermeld wordt: ‘sportschieten’, ‘wapenvergunning’, ‘schietclub’,…
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d. Let er op dat het attest wordt afgeleverd op basis van Art. 596, 1 van het wetboek van Strafvordering
7. Doktersattest:
a. Max 3 maanden oud
b. Vermelding dat de sportschutter in staat is een wapen te manipuleren zonder gevaar voor zichzelf of
anderen.
Je stort 35€ op rekening 647-0231620-74 van FROS met vermelding van je naam en SSL nummer !

2. Verwerking van het dossier door FROS
FROS zal ten laatste 3 weken na de verzending van je documenten de nieuwe SSL hebben klaar liggen.
Het sportschuttersdecreet vermeldt dat alle aanvragen tot verlenging ten laatste 1 maand voor de vervaldatum moeten
toekomen bij de federaties. BLOSO dringt er op aan dat deze regel strikt wordt toegepast. Als FROS ten laatste 1 maand
voor hun vervaldatum niet beschikt over een nieuw aanvraagdossier, vervalt de ‘oude’ licentie.
De schutter moet dan een nieuwe SSL aanvragen (VL2-formulier) Dit kan betekenen dat je eerst een theoretische en
praktische proef moet gaan afleggen alvorens je een nieuwe SSL kan aanvragen ( voor de mensen die gebruik maakten van
de overgangsmaatregel )

3. Ontvangst van de nieuwe licentie
Er zijn 3 mogelijkheden om je nieuwe SSL te ontvangen.
1. je stuurde je originele SSL op: je ontvangt per post een nieuwe SSL van zodra die klaar is.
De vervaldatum op je nieuwe SSL zal dezelfde zijn als je oude SSL , ook al ontvang je die eventueel enkele weken sneller.
2. je stuurde een kopij op: FROS laat je SSL op kantoor liggen tot je (+/- 3 weken na het indienen van het
aanvraagformulier) je originele SSL opstuurt ter omruiling
3. je komt tijdens de openingsuren naar FROS om je SSL zelf in te ruilen tegen je nieuwe SSL.
4. Op afspraak in de diverse clubs ( aan te vragen door de clubs op examencentra@fros.be )
Een omruiling in een club kan enkel georganiseerd worden als er voldoende documenten kunnen geruild worden op
hetzelfde tijdstip
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Mits vooraf een praktische proef at te leggen is het hernieuwen van je SSL het ideale moment om een bijkomende categorie
aan te vragen. Het is voor een sportschutter veel eenvoudiger om aan de provinciale wapendienst aan te tonen dat je een
actief schutter bent indien je voor alle type wapens dat je bezit ook een SSL hebt.
Recreatieve schutters moeten vanaf 1/1/2012 bij een vijfjaarlijkse controle kunnen aantonen aan de provinciale
wapendiensten dat ze actief schutter zijn. Ze moeten met iedere categorie van wapens minstens 1 keer per jaar schieten en
in totaal minstens 10 schietbeurten doen.
Wij raden alle schutters aan een SSL te nemen zodat ze van de voordelen van een sportschutter kunnen gebruik maken. De
administratie is op deze manier ook een stuk eenvoudiger voor de recreatieve schutters.
We merken nog op dat FROS verplicht is om melding te doen bij de gouverneur wanneer een schutter nalaat om z’n licentie
te hernieuwen.
Bij vragen kan u steeds terecht bij een van de volgende personen:
Mike Van Gele: sportschutters@fros.be of 03/286.58.00
Filip De Leeuw: filip.deleeuw@fros.be of 03/286.07.57
Eddy Van Herbruggen: eddy.vanherbruggen@fros.be

Met sportieve groeten,

Filip De Leeuw
FROS sportschieten
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