
Stappen voor hernieuwing 

Werkwijze hernieuwing sportschutterslicenties 

De werkwijze voor Fros leden in 3 stappen: 

1. Aanvraag voor de hernieuwing

De aanvraag moet maximaal 2.5 maanden en ten laatste 1 maand voor de vervaldatum bezorgd 

worden aan Fros. Ter herinnering ontvang je ongeveer 3 maanden voor het verlopen van je 

sportschutterslicentie (SSL) een brief met ingesloten de werkwijze voor hernieuwing en het 

aanvraagdocument (VL11). Ondertussen kan je de nodige documenten verzamelen die je bij de 

aanvraag dient bij te voegen. 

De documenten die je dient bij te voegen zijn: 

• Aanvraagformulier Model VL11 - aanvraag hernieuwing sportschutterslicentie

o Vul dit formulier zo volledig mogelijk in, vergeet de vervaldatum van de ‘oude’ licentie niet

o Telefoonnummer en emailadres zijn nodig om je op de hoogte te houden van je dossier

o Vergeet niet de aanvraag te ondertekenen

• Uittreksel strafregister model 596.1 – 5A – wapens (vergunning)

o Recent (niet ouder dan 3 maanden)

• Medisch attest (model 3) of model gebruikt in het kader van de federale wapenwet

o Recent (niet ouder dan 3 maanden)

o Vermelding dat de sportschutter in staat is een wapen te manipuleren zonder gevaar voor

zichzelf of anderen

• Kopie identiteitskaart

• Kopie van het schuttersboekje (laatste 12 maanden)

• Kopie ‘oude’ sportschutterslicentie (opgelet:  voor ontvangst van de nieuwe sportschutterslicentie

dient de ‘originele oude’ licentie in het bezit te zijn van Fros)

• Recente pasfoto

Gelijktijdig, met de bezorging van je dossier, stort je €60 op het rekeningnummer van Fros, BE16 

6470 2316 2074, met als mededeling je naam + voornaam. Indien je jouw aanvraag voor 

hernieuwing via de club indient, volg je de afspraken (alsook de betalingsafspraken) van de club. 

Informeer hiervoor bij je clubverantwoordelijke. 

Het sportschuttersdecreet vermeldt dat alle aanvragen voor hernieuwing ten laatste 1 maand voor de 

vervaldatum moeten toekomen bij de federatie. Sport Vlaanderen dringt er op aan dat deze regel 

strikt wordt toegepast. Als Fros niet tijdig (ten laatste 1 maand voor de vervaldatum) beschikt over 

een aanvraag voor hernieuwing, vervalt de ‘oude’ licentie. 

 In dat geval zal Fros meedelen hoe je een nieuwe SSL kunt aanvragen. 

2. Verwerking van het dossier door Fros

Fros voert een controle uit en verwerkt volledige dossiers binnen 3 weken na ontvangst van de 

aanvraag. Leden van wie Fros beschikt over een e-mailadres ontvangen een automatisch bericht van 

ontvangst. Na 3 weken liggen de hernieuwingen klaar bij Fros, ter beschikking van de sportschutter. 

Indien het dossier niet volledig is of ongeldige bewijsstukken bevat, zal je bericht krijgen van een Fros 

medewerker. De verwerkingstermijn van 3 weken kan dan ook overschreden worden. 
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3. Ontvangst van de nieuwe licentie

De ontvangst van de nieuwe licentie gaat altijd gepaard met het indienen van de oude (originele) 

licentie. Dit sluit niet uit dat bij de aanvraag altijd een kopie van de SSL moet ingesloten worden! 

Er zijn 3 mogelijkheden om SSL te ruilen: 

• Ontvangst per post. Hiervoor stuur je +/- 3 weken na het indienen/opsturen van je

aanvraag uw originele SSL op naar Fros. Fros stuurt na ontvangst jouw nieuwe SSL op.

• Inruiling op het Fros secretariaat. Hiervoor kan je +/- 3 weken na het indienen/opsturen

van je aanvraag tijdens de Fros openingsuren langskomen met jouw oude SSL. In ruil krijg

je de nieuwe SSL.

Fros wordt ertoe verplicht om melding te doen bij de gouverneur wanneer een schutter nalaat om z’n 

licentie te hernieuwen.  

Ter info: Het is voor een sportschutter eenvoudiger om aan de provinciale wapendienst aan te tonen 

een actief schutter te zijn als je voor alle types wapens die je bezit, beschikt over een 

sportschutterslicentie. Mits vooraf een praktische proef af te leggen is het hernieuwen van je SSL het 

ideale moment om een bijkomende categorie aan te vragen. 

Recreatieve schutters moeten vanaf 1/1/2012, bij een vijfjaarlijkse controle, aan de provinciale 

wapendiensten kunnen aantonen dat ze actief schutter zijn. Als ze geen sportschutterslicentie 

hebben moeten ze 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 genieten. Er moet dan slechts 12 keer geschoten worden 

(zonder verplichting met ieder type wapen te schieten) Er kunnen bovendien eenvoudig wapens 

aangekocht worden via model 9 zonder vooraf een vergunning te moeten aanvragen. Voor de 

recreatieve schutters is de administratie op deze manier ook een stuk eenvoudiger. 

Moest je nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren op het nummer 03 286 07 60 of 

op het e-mailadres sportschutters@fros.be 

Met sportieve groeten, 

Fros Multisport Vlaanderen 
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