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Geachte

Betreft : erkenning occasíonele schietstand

Aansluitend op uw vraag om informatie i.v.m. een erkenning als occasionele schietstand, kan ik u

meedelen dat niemand ãen schietstand mag uitbaten zonder daartoe vooraf te zijn erkend door de
gouverneur bevoegd voor de vestigingsplaats.

De houder van een erkenning als occasionele schietstand kan maximaal één schietactiviteit per jaar

organiseren onder deze erkenning.

Hierbij deel ik u mee dat om erkend te kunnen worden als occasionele schietstand volgende documenten

moeten voorgelegd te worden:
- bijgaande erkenningsaanvraag volledig ingevuld.
- doóumenten die de identificatie van de aanvrager en zijn activiteit mogelijk maken (kopie

identiteitsbewijs en omschrijving van de gewenste activiteiten).
- een verklaring waarin de effectieve uitbater van de schietstand wordt aangeduid. Deze persoon zal

ook vermeld worden op de eventuele erkenning.
De etfectieve uitbater is de natuurlijke persoon die verantwoordelijk zal ziin voor het ter beschikking

stellen van de installaties en die bij gebeurlijke controles door de bevoegde diensten alle inlichtingen

en documenten zal geven.
- een recent bewijs vãn goed zedelijk gedrag (niet ouder dan 3 maanden) van de aanvrager(s). lndien

de aanvrager een rechtlpersoon is, moet een getuigschrift van goed zedelijk gedrag worden

bijgevoegd van iedere bestuurder, zaakvoeder, commissaris of persoon aangesteld voor het bestuur

oiñet Oeheer alsook een fotokopie van de statuten, met latere statutaire wijzigingen, verschenen in

het Belgisch Staatsblad, betreffende de oprichting en samenstelling van het bestuur.

Er zijn geen retributies verschuldigd voor een erkenning van een schietinstallatie waar hoogstens éénmaal

per jaar een schietactiviteit wordt georganiseerd.
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Contactpersoon: Emmy Vanhees
Telefoonnummer: 0'1 1 /23.80.7 I
Kenmerk: 01 00 / 5201 6N1 13263
Dossier: 201 2N005902
Bijlagen : aanvraagform ulier+ KB+omzend brief
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Ter informatie voegen wij in bijlage een kopie van de omzendbrief van 2ô juli 2000 en van het KB van
13 juli 2000 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden.

Deze erkenning ontslaat u niet van de verplichtingen of vergunningen die krachtens andere wetten en
verordeningen moeten verkregen worden.

Met de meeste achting

Namens de gouverneur

Emmy Vanhees
Attaché
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AANVRAAG OII ERKENNING INZAKE WAPENS EN ]TIUNIIIE

KONINKBIJK BELGIË

PROVINCIAAL GOUVERNEII|ENT

VAN LIIIBURG

ldentiteit van de aanvrager: (in drukletters a.u.b.)

AANVRAAG OII ERKENNING

II{ZAKE WAPENS EN IIUII¡TIE
(Art. 6 S1 Wet 8/ô/2006, 8.S.9/06/2006)

Geboorteplaats en -datum

Voornaam

Naam

Beroep

Adres:

Rijksregisternummer

Burgerlijke staat

Naam rechtspersoon:

Maatschappelijke zetel:

Beschrijving van de activite¡ten waaryoor de erkenninq wordt qevraaqd:

Getuigschrift van erkenning: (kruis aan):

0 Voor het vervaardilen, herstellen, opslag, handel drijven of als tussenpersoon in die handel

(model2)
0 Voor een museum of verzameling (model 3)

0 Voor een schietstand (model 13)

0 hoogstens éénmaal Per jaar
0 perrianente schietstand: - worden er wapens opgeslagen.in de schietstand? Jalnee (1)

- indien ja : hoeveel wapens worden er opgeslagen?.....'.."""'

andere: (vul in)

opmerkingen:

(1)schrappen wat niet Past z.o.z.

J



Lokalisatie en datum van de activiteiten:

, op..

Handtekening:
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Commentaren betreffende de aanvraaq om etkenning inzake waPens en
munitie

1. ldentiteit van de aanvrager:

De gegevens van de natuurlijke persoon vermelden die om een erkenning vraagt in eigen naam of

vooi rõt<ening van een rechtépersoon (in dit geval, ook de naam en de maatschappelijke zetel van de

rechtspersoon vermelden).

Beschriivinq van de activiteiten:

preciseren of de aanvraag tot verkrijgen van een getuigschrift van erkenning beoogt voor het

vervaardigen, herstellen, ópslag, han-del drijven, of als tussenpersoon in die handel (model 2) of een

getuigschrift van erkenning voor een museum of verzameling (model 3) of voor een erkenning van

een schietstand (model 13).

De gewenste activiteit(en) vermelden tussen deze die wettelijk het voonarerp uitmaken van een

erkãnning (vervaardigen, herstellen, opslag, tussenpersoon in de handel, verandering, nationale

en/of internationale handel).

3. Lokalisatie van de activiteiten;

Het adres van de plaats(en) vermelden waar de activiteiten worden uitgeoefend'

Vermelden of andere activiteiten, die het voorwerp uitmaken of moesten uitmaken van een erkenning'

plaatsgrijpen of zouden moeten plaatsgrijpen in andere provincies.

4. Biigevoeqdestukken:

Een getuigschrift van goed zedelijk gedrag bijvoegen, niet ouder dan drie maand voor het versturen

van ãe aa-nvraag, (eveñtueel meerdere getuigschriften wanneer het rechtspersonen betreft: voor

iedere bestuurder, zaakvoerder, commissaris of gedelegeerd bestuurder of zaakvoerder).

Eveneens elk stuk bijvoegen met betrekking tot de identiteii van de verzoeker en zijn activiteiten
(statuten van de venñootéchap, beschrijving van het museum, beschrijving van de andere activiteiten

van de vennootschaP, enz.).

Oomerkinq:

Voor nadere toelichting raadplege men de wet van 8 juni 2006, bekendgemaakt in het Belgisch

Staatsblad van 9 juni ZOOO eh hét koninklijk besluit van 29 december 2006, bekendgemaakt in het

Belgisch Staatsblad van 9 januari 2007.
Voor de schietstanden: hei koninklijk besluit van 13 juli 2000 en de gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8

van 26juli 2000, betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens.

(aanvulling)
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13 JULI2000. - Koninkliik besluit tot beDalins van de erkenninssvoorn/aarden van schietstanden'

Artikel 1. $ 1. Dit besluit is van toepassing op de uitbating van schietinst¿llaties voor vuurwapens, al dan

"i-"æ"f"gå 
in een gesloten lokaal ãn hierna "schietstanden" genoemd.

De occasionele of regelmatþe organisatie van schietoefeningen mag enkel plaatsvinden in

overeenkomstþ dit besluit erkende schietstanden'

g 2. Dit besluit is niet ã toepassing op de schietinrichtingen die door erkende wapenhandelaars of -

verzamelaars uitsluitend worden gebruikt voor het testen van wapens'

Artikel. 2. $ 1. A¡tikel2 van het koninHijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van

3 januari 1933 op de vervaardiging oao, Aä nan¿A in en het dragen van wapens en op de handel in

itjunitie, hierna "lretbesluit" Ñ'¿ã wapenwet" genoemd, is vantoqlassing op de aanwagen om

erkenning van personen die schietstanden uitbateo'

naa¡naast moet worden voldaan aan de volgende bijkomende voorwaarden :

1o de aanwager moet de herkomst van de voor de sõhietstand aangewende financiële middelen

aantonen;
2. bij de a{tvraagmoet een natuurlijk persoon worden aangeduid, hierna "de uitbater" genoemd' die

verantwoordelijk is voor het ter beschil<í<ing stellen van de insøllaties en de documentenbij gebeurlijke

contoles; dezepersoon wordt vermeld op het getuigschrift-van erk¡nning;

3o de aanwaag omvat een kopie van het huisñoudJlijk reglement bedoeld in artikel 3,ll", het adres en

een lþgingsplã rran alle ruimten dio tot de schietstand behoren'

$ 2. De erkenning om een schietstand uit te bate,n geeft de erkende persoon niet het recht om wapens te

,rËr*"*"o, noch om munitie over te dragen, behalve overeenkomstig artikel3,7".

$ 3. De artikelen 3 en 5 van het besluitiijn van toqlassing' Hæt-getuigschrift v¿a s¡þsnning wordt

opgemaakt orr"r""oto-rtig l"i -o¿"t *- i: io Ui¡tug". Een afscbrift van dit getuigscbrift wordt

Je?ledeeld aan de Vfinisters van Justitie en van Binnenlandse Z'aken.

$ 4. Artikel 29, lstelid, 5o, van het besluit \¡/s¡d1 aangevuld als volgt : ", met inbegdp van de

erkenningen van schietstanden; " -

Artikel. 3. De erkenning van een schietstand is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1'(vernietigd)
2'(vernietigd)
3o de bewakingsagenten en de particuliere schutters die gebruik maken van de schietstand moeten de

uitbaterjaarlijks een getuigschrift van goed gedrag 
"o ""d"o 

overhandigen, die het recentste exemplaar

bewaart, waakt ove*i" "Ltro"*Ai¡ñ"i¿ 
* n"t 

"o 
or inzage ter beschikking houdt van de personen

bedoeld in artikel2g .rä ¿" Wapeniet van 8 juni 2006 en in artjkel-16 van de bewakingswet; in dit

getuigschrift mogen g""o rr"rooia"fogen zijn-vermeld zoals bedoeld in artikel 4, $ 2, 1o;

4o aao.de toegang tot de schietruimten moeten vastbladige registers worden neergelegd, waarin elke

particuliere schutter 
"o "lt" 

schietmonitor telkens zijnnaam enzljnadres noteert, evenals het tlpe en

kaliber van het ¡ro*up"o *armee hij zal schieten, evenals de datum en het juiste uur waarop hij de

schietruimte betreedt eå weer verl aat.iebladzijden van deze registers moeten vooraf worden

g"o.r.-"r¿ en geviseerd door de lokale politie.-D" p"ttoo"obgdoeld in artikel 29 vande Wapenwet van

8 juni 2006 moeten 
", 

,t""¿" inzagevan Lebten. Ze moeten gedurende tien jaar worden bewaard;

5o indien er in de schietstand walenopleidingen of schietoeleningen voor bewakingsagenten worden

gáorg*i.""r¿, ¿i""t n"t t"gi.i"ç Ë"a"åfa i" ¡á 4o, te worden aangevuld met de volgende gegevens :

"_ JJopr"i¿¡"gsinsrelling die de opleiding of de oefening organiseert;

- de vèrmelding van de opleiding sf fls 6sfsning;
- de data en uren waarop de opleiding of oefening plaaævindt;

- de namen van de betokken bewakingsagenten;

- de naam en het adres van de bewakingsondernÁming of inteme bewakingsdienst waarvan ze óeel

"ffi*;ï,* moet steeds ter beschikking worden gehouden van de in artikel 16 van de bewakingswet

bedoeldepersonen; . --,-----^-t:-^-^^.
6o telkens er schietactiviteiten plaatsvinden moet de uitbater of zijn vertegenwoordiger aanwezigzrln;

Z' munitie mag alleen worden ïerkocht of ter beschikking gesteld :

- door de uitbater van de schietstand;

- aan de personenbedoeld in artikel 5;

- met het doel deel te nemen aan de activiteiten in de schietstand op de zelfde dag;

- in de hoeveelheid noodzakelijk daartoe;
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8" wurwapens mcgen niet worden verkocht in een schietstand, eû mogen alleen ter beschilJciag rilofdengesteld van de personen bedoe.ld in artikel 5; ze mogen in de schietstard enkel worden bewaard in eenaparte wapenkamer zoals beschreven in de artikelen-o tot s van hetïoninklijk besluit van 24 mei 1gg1betreffende de wapens die wordea gebruikt door de persoo""rrr"?"i o* bewakingsondernemingen eninteme bewakingsdiensten;
9" alcoholische dranken mogen slechts worden genuttigd door particuüere schutters die hunschiet¿ctiviteiten volledig hebben beëindigd, e1 in g""o!"rrd lå;* de schierruimre en d-ewapenkamer;in deze ruimten geldt tevens een algemeeitáowerõoo; ;"toõ*g t;t de schietstand is ontzegd aan elkepersoon die kennelijk in staat .'tuo dtook oschap verkeert of inlen-sooageti¡ke staat ten gevolge van hetgebruik van drugs of geaeesmiddelen;
10o het beoefenen van schiettechnieken waartij gebruik wordt gemaakt van realistische situaties, ofmenselijke silhouetten als doel, of gewelddadþ Jcenario's, oäÃ".ri"nopparatuur, of schíeten vanuitdekking, of waarbij het wapea -t"tbo.g"o worJt gehoud"",i. ;;rb;;n voor particuliereû enbewakingsagenten;
1 1o de opstelling door de uitbater, die toeziet op de naleving ervall van een huishoudelijk reglement datgeldig is voor alle perso"": qi" toegang hebben tot de schietãtand. Éet huishoudelijk reglement beoogthet w'aarborge'lr van de '''eiligheid -ã"r-di"g"o"n die aanwezÈ rì:" ãê schietsiand en omvat minstens devolgende aspecteü:
a) de genomen maaftegelen met betell<ing tot het preventieve onderhoud van de respectieveinrichtingen;
b) het onderhoud na elk gebruik van de ruimten;
c) de wijze van dragel, laden en wapenen vanvuurwapens;
d) het maximaal aantal en de hoedanigheid van personen die zich gelijktijdig mogen bevinden in deonderscheiden ruimten;
e) de te nemen maatregelen bij braad schieÉincidenten of ander onheil;
f) de drills van de schufters in de schietruimte;
g) de beperkingen inzake bepaalde schiettechnieken, het wapengebruiþ de munitie of de aanmaak ervanen de doelwitten of schietschermen.
[NorA:att'3,1id1,ì'et2'-venrietigbijhetarrestvandeRaadvanstate nrl29.536van19maart2004 ; zie B.St. i3.04.2004, Ed. Z,p. ZOSIZT

A¡tikel' 4' $ i' De vermeidt de voorwaarden waaraan het uitbaten vaa de schietstand. of hetorgani5e¡e11 van schietoefeningen is onderworpen. Een kopie moet binnen de schietstaad wordenbewaard.

$ 2' De kan worden geschorst, ingetrolfcerr of beperkt indien de a¿mvrager of de uitbater:1o behoort tot de categorieën gènoemd in aãirc: l: q 2 ";ã;waf,ä*et, in de artikelen 5, lsre lid, 1o en6, lste 1id, 1o vaa de bewakingiwet of in arriker:, { î, r. ã f 2.,1i-uuf.de wer van i9 juü 199i rotregeling van het beroep van privé-detective:
2o de bqralingen v¿m de wapenwet en haar uitvoeringsbesluiten, of de beperkingen of voorwaardenverbonden aan de erkenning niet in acht neemt;
3" de erkenning op grond van onjuiste inlichtingen heeft verkregen;
4o gedwende neer dan een jaar de aetiviteit waarop de erkenning betrekking heeft, niet heeftuitgeoefend;
5" activiteiten uitoefent die doo¡ het fe it dat zijworden uitgeoefend tezamen met de activiteiten*3Tv30r- de erkenniag is bekomen, de opeabare orde k'nná verstoren.
$ 3' De houder van de die hei voorwerp uitma¿kt van een beslissing overeenkomstþ $ 2 kanilberoep gaan bü de Minrste¡ van.Justitie, op de wrjze bepaadin arüet 2, g 3.De artikelen 6 tot 8 van het besiuit zijn vanïepassing. ^

futikel' 5' De voþnde d1i3 catesgngênvan personen mogen gebruik maken van schietstanden :1o de ambtenaren van de diensten bedoel¿ in^artikel 27, Si,¡d" uà 
""" de wapenwer van g juni 2006,die voor de dienst een opleiding volgen ofzich oefenen;

2" de personen die in dienst oivooi rekening van bewakingsondenremingen of intemebewakiagsdiensten werken, hiema bewakingJagenten te noemen;
3" de particuliere schutters
Een schietstand mag niettegelrjk door persoûen vaû verschillende categorieën worden gebruikt.De particulieren moeten houder zijn van een vergunning tot het voorhaaden hebben van hetvergunningsplichtþ vuunvapen waannee ze schietln, 

"uiu"t r"gi.ttuã"uewijs ervan, van eensportschutterslicentie of van een attest met het oog op de voorbeä¿i"g u* de praktische proef, datminder dan eenjaar oud is..
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Buitenlandse gasten die in een lidst¿at van de Europese Unie gerecht-igdzljnaan dergelijke activiteiten

deel te nemen en de ,re.eiste documenten voorleggen die het voorhanden hebben van een vuurwapen in

België vergunnen, mogen ev€neens deelnemen aan schietcompetities'

Artikel. 6. De artikelen 2, $ 1, 2de lid, 1o en 3o, en3,4",5o en 11o ziinnretvan toepassing. op de

erkenning van plaatsen waar hoogsten, "* 
**i p"l' jaar een schietactiviteit wordt georganiseerd' In dit

geval doet de gouverneur uitspraak binnen twee maanden na ontvangst van de aanvfaag tot erkenning en

ían ¿e nodige-stukken; bovenãien is de erkenning wijgesteld van ¡echten en retributies'

Artikel. 7. De personen die op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit een schietstand uitbaten en

die binnen zes maanden na die datum eer aanvr¿urg o-ã"o erkenning indienen, kunnen hun activiteiten

blijven uitoefenen totdat de gouverner¡r uitspraak õver hun aanwaag heeft gedaan en voor zover ze de

bepalingenbedoeld in artikel 3 naleven'

Artikel. g. A¡tikel 1, A, van het koninklijk besluit van 16 september 1997 tot bepaling van het bedrag

van de rechten 
"o 

r"t iuotio die gehevenïorden met toepas;ing van de wet van 3 januari 1933 op de

vervaardiging vaa, de handel in en net dragen van wapens en op d" h*d"l in munitie wordt aangevuld

met het volgende lid :

"7o indien ze betrekking heeft op het uitbaten v¿m een schietinst¿llatie voor vuurwapens of het

organiseren van oefeninlen vooriportschieten : een bedrag van 10-000 frank;"'
j,tit"t 1, B, van het 

""ffd" 
b"*lrrit wordt aangevuld met hel volgende lid :

,,70 indien het t"r"u.iog n"eft op het uitbut"i ro* een schieti¡stallatie voor vur¡rwapens of het

"tg""i.ã""i"" 
oefeningËn voor sportschieten : een bedrag van 10.000 frank;"'

Artikel. 9. OnzeMinister van Binnenlands e Zaker-en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem

betreft, belast met de uiwoering van dit besluit'

Gegeven te Brussel, 13 juli 2000.

ALBERT
y¿1 (6ningswege:
De Minister van Binnenlandse Zaken"

A. DUQUESNE
De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN
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BIJLAGE.

Artikel. N. Bülage. MODELNR. 13
GETUIGSCHRIFT VAN ERKENNING VAN EEN SCHIETSTAND

KONINKRTJK BELGIE
MIMSTERIE VANJUSTITIE
DE GOUVERNEURVAN. .

GETI'IGS CHRIFT VAN ERKENNING
VANEEN SCHIETSTAND
(art. 14ter wapenwet)

Nr 13/./../..
Identiteit van de erkendc persoon :

Ligging van de betrolJ<en schietstand

Bijzonderheden:

Droogstempel Te..., op..

Handtekening van de minisls¡ van Justitie
ofv-an de gouvenreur

leziel om gevoegd te worden bä ons besruit van 13 juli 2000 tot beparing van deerkenningsvoorwaarden van schietstanden.
ALBERT
VanKoningswoge:
De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE
De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN.
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MINISTERIE VAN JUSTITIE

Gecoörd i neerde omzend brief
363O/L/B betreffende de toepassing
van de wettelijke en reglementaire
bepalingen inzake wapens aanvulling
26/7/OO

In hoofdstuk 6 (de vergunning tot het

dragen van een verweerwapen) van het

administratief luik van de

gecoördineerde omzendbrief
3630/L/B van 30 oktober 1995

betreffende detoePassing van de

wettelijke en reglementaire
bepalingen inzake waPens worden
volgende wijzigingen aangebracht :

Punt 6.2.1.b) wordt aanEevuld met

'Dit betekent dat het om een

overeenkomstig het K.B. van 13 juli 2000

erkende schietstand moet gaan (zie

hiervoor hoofdstuk 16)."

Punt 6.4.3.c) wordt vervangen door :

"Beoefening van het parcoursschieten : dit

is een geldige reden voor het aanvragen

van een vergunning, mits deze wordt

beperkt tot toegelaten activiteiten binnen

een erkende schietstand - Zie hiervoor

hoofdstuk 16."

Punt 6.4.4.b) wordt aangevuld met :

"Van houders van een jachtverlof, van

beoefenaars van het parcoursschieten die

bewijzen dit reeds minstens zes maanden

regelmatig te doen binnen een erkende

schietstand en van bewakingsagenten

wordt vermoed dat zii aan deze

voorwaarde voldoen."

MINISTERE DE I.A JUSTICE

Circulaire coordonnée 3630/t/8
relative à l'aPPlication des

dispositions légales et réglementaires
relatives aux armes - mise à jour
26/7/OO

Au chapitre 6 (le permis de port d'arme de

défense) du volet administratif de la
circufaire coordonnée 363O/L/8 du 3O

octobre 1995 relative à I'application
des d¡sposit¡ons !égales et ré-
glementaires relatives aux armes, les

modifications suivantes sont
apportées :

Le point 6.2.1'b) est comptété par Ia

disposition suivante :

"Cela signifie qu'il doit s'agir d'un stand de

tir agréé conformément à l'A.R. du 13

juillet 2000 (voir chapitre 16)."

Le point 6.4.3.c) est remplacé par la
disposition suivante :

"Pratique du tir de parcours : il s'agit d'un

motif valable pour demander un permis,

pour autant que celui-ci soit limité aux

activités autorisées dans un stand de tir
agréé (voir chaPitre 16)."

Le point 6.4.4.b) est complété par la
disposition suivante :

"Les titulaires d'un permis de chasse, les

pratiquants du tir de parcours justifiant

d'une pratique régulière d'au moins six

mois dans un stand de tir agréé et les

agents de gardiennage sont supposés

répondre à cette condition."
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Punt 6.4.6 wordt aangevuld met :

"Deze aanvragen moeten met voorrang op
de andere worden behandeld en met de
nodige soepelheid, gelet op de wettelijk
verplichte opleiding van bewakingsagenten
enerzijds en de economische belangen van
hun werkgevers anderzijds."

Het volgende nieuw
ingelast :

Le point 6.4.6 est complété par la
disposition suivante :

"Ces demandes doivent être traitées en
priorité et avec la souplesse nécessaire
compte tenu, d'une part, de la formation
obligatoire des agents de gardiennage
prévue par la loi êt, d'autre paÉ, des
intérêts économiques de leurs
employeurs."

hoofdstuk wordt Le nouveau chapitre ci_après est inséré

"16. De erkenning van schietstanden "16. Agrément des stands de

16. 1 Toepassin gsgebied 16.1 Champ d'applícation

Het koninklijk besluit van 13 juti 2000 tot
bepaling van de erkenningsvoorwaarden
van schietstanden regelt de
bijzonderheden van de procedure van
erkenning van schietstanden. Overigens is
deze procedure gebaseerd op die voor de
erkenning van wapenhandelaars die, voor
zover in het besluít of hierna niet anders is
omschreven, in principe van toepassing is.
Het luik over de veiligheidsmaatregelen is
echter niet van toepassing op de
schietstanden.

Met de term "schietstanden,, bedoelt het
besluit alle schietinstallaties voor
vuurwapens. Het doet er niet toe of deze
zich bevinden in een gebouw of in de open
lucht. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld ook
cie plaatsen waar het kleischieten wordt
beoefend, als schietstanden worden
beschouwd en bijgevolg aan een
erkenning zijn onderworpen.

L'arrêté royal du 13 ju¡f tet 2000
déterminant les conditions d'agrément des
stands de tir règle les parLÍcularités de Ia
procédure d'agrénnent des stands de tir.
Cette procédure se fonde par ailleurs sur
celle des armuriers, qui, en I'absence de
dispositions contraires dans I'arrêté ou ci-
après, est en principe applicable. Le volet
relatif aux mesures de sécurité n'est
toutefois pas applicable aux stands de tir.

Par le terme "stand de tir", I'arrêté vise
toutes les ínstallations de tir à I'arme à
feu, qu'elles soient situées dans un
båtiment ou en plein air. Il s'ensuit que les
lieux où se pratique, pâF exemple, le tir
aux claies sont considérés comme stands
de tir et sont soumis à un agrément.
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Het is evenmin van belang of de

schietinstallatie permanent of slechts

occasioneel wordt gebruikt' Het

organiseren van schietactiviteiten is alleen

toegelaten in een erkende schietstand'

Anderzijds is een aantal activiteiten niet

aan een erkenning onderworPen :

1) de uitbating van schietinstallaties waar

geen activiteiten met vuurwapens

plaatsvinden,dus bijvoorbeeld

schietstanden voor wapens op lucht-, gas-

of veerdruk, ¡nstallaties voor

boogschieten, schietkramen op de kermis

of paintballinstallaties;

2) de organisatie van de bijhorende

activiteiten daarin;

3) het testen van waPens (ook

vuurwaPens) in een sPeciale

schietinstallatie die uitsluitend daaruoor

wordt bestemd door een erkende

wapenhandelaar of verzamelaar.

Krachtens art. 14ter van de wet is deze

regeling evenmin van toepassing op de

schietstanden die uitsluitend worden

gebruikt voor de opleiding en de training

van de ambtenaren van de diensten van

het openbaat gezag of van de openbare

macht bedoeld in art' 22, derde lid van de

wet (dit zijn vooral de ordediensten)' Van

zodra er sprake is van gecombineerd

gebruik van een schietstand, bijvoorbeeld

wanneer een pol¡tieschietstand openstaat

voor het publiek of wanneer een private

schietstand ook door de politie wordt

gebruikt, is dezeaan erkenning

onderworpen.

L'utilisation permanente ou seulement

occasionnelle de I'installation de tir n'a pas

non plus d'importance. L'organisation

d'activités de tir n'est autorisée que dans

un stand de tir agréé.

Par ailleurs, celtaines activités ne sont pas

soumises à un agrément :

1) I'exploitation d'installations de tir où ne

se pratiquent pas d'activités avec des

armes à feu, par exemple les stands de tir
pour les armes à air comPrimé, à gaz

comprimé ou à ressoft, les installations

pour le tir à I'arc, les stands de tir aux

fêtes foraines ou les installations pour le

tir au paintball ;

2) l'organisation des activités Y

afférentes ;

3) les essais d'armes (y compris d'armes

à feu) dans une installation de tir spéciale

exclusivement destinée à cet effet par un

armurier agréé, ou un collectionneur agréé'

Conformément à l'a¡t. 14ter de la loi, cette

réglementation ne s'applique pas non plus

aux stands de tir réserués exclusivement à

la formation et à I'entraînement des

agents de services de I'autorité ou de la

force publique visés à I'art. 22, alinéa 3,

de la loi (il s'agit principalement des

services d'ordre). Dès qu'il est question

d'une utilisation combinée d'un stand de

tir, par exemple lorsqu'un stand de tir de

la police est ouvert au public ou lorsqu'un

stand de tir privé est également utilisé par

la police, celui-ci est soumis à un

agrément.
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16.2 Procedure van erkenníng

16.2.1Aanvraag

B¡j de aanvraag om erkenning, in te
dienen bij de gouverneur van de provincie
bevoegd voor de vestigingsplaats van de
schietstand, moet de volgende informatie
worden verschaft :

- een hoogstens drie maanden oud
getuigschrift van goed gedrag en zeden op
naam van de aanvrager(s), of, als het
gaat om een rechtspersoon, die van elke
verantwoordelijke (zie punt 4.4.!)i
- de identiteit van de effectieve uitbater
van de schietstand, dit is een natuurlijk
persoon die verantwoordelijk zal zijn voor
het ter beschikking stellen van de
installaties en die b¡j controle door de
bevoegde diensten alle nodige inlichtingen
en documenten zal geven; deze identiteit
zal ten behoeve van deze diensten worden
vermeld op het getuigschrift van
erkenning;
- de herkomst van de financiële middelen
die reeds werden, of die zullen worden
geïnvesteerd in de schietstand (privé_
kapitaal, lening, winsten van een
handelszaak, lidgelden, subsidies,...) zodat
kan worden nagegaan of dit geld niet van
twijfelachtige oorsprong is;
- een kopie van het huishoudelijk
reglement (zie punt 16.3.11), het adres en
een liggingsplan van alle ruimten die tot
de schietstand behoren, ook al bevinden
deze zich in de open lucht.

16.2.2 Aard van de erkenning

De erkenning van een schietstand moet
duidelijk worden onderscheíden van die
van een wapenhandelaar en die van een

16"2 Procédure d,agrément

t6.2.L Demande

Lors de la demande d'agrément, à
introduire auprès du gouverneur de la
province compétent pour le lieu
d'établissement du stand de tir, il convient
de fournír les renseignements suivants :

- un certificat de bonnes vie et moeurs de
trois mois au plus au nom du ou des
demandeurs ou, s,il s'agit d'une personne
morale, de chaque responsable (voir point
4.4.1) ;
- I'identité de I'exploitant effectif du stand
de tir, personne physique qui sera
responsable de la mise à disposition des
instalfations et qui, en cas de contrôle des
services compétents, fournira tous les
renseignements et documents utiles ;
cette identité sera mentionnée à I'intention
de ces services au certificat d'agrément ;

- I'origine des moyens financiers qui ont
déjà été ou qui seront investis dans te
stand de tir (capitaf privé, emprunt,
bénéfices commerciaux, cotisations,
subventions, ...) de manière à ce que l,on
puisse vérifier si cet argent n'a pas une
orígine douteuse ;
- une copie du règlement d'ordre intérieur
(voir point 16.3.11), I'adresse et un plan
de situation de tous les locaux
appartenant au stand de tir, même s,ils se
situent en pleín air.

16.2.2 Nature de I'agrément

Il convient de distinguer claírement
I'agrément d'un stand de tir de celui d'un
armurier et de celui d'une colleetion
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wapenverzameling. Een wapenhandelaar

die ook een schietstand wil u¡tbaten, moet

daarvoor een aparte erkenning aanvragen'

Hieruit volgt dat de erkenning van een

schietstand geen recht geeft oP de

verwerving van wapens of munitie' De

overdracht daarvan kan uitsluitend voor

zover toegelaten door de verder

beschreven erkenn ingsvoorwaarden'

L6.2.3 Uitreiking van het getuigschrift

De procedure is de zelfde als die voor de

erkenning van waPenhandelaars en

verzamelingen : de gouverneur vraagt

adviezen aan de burgemeester en de

procureur des Konings, eventueel aan de

andere diensten bedoeld in punt 4.4'4, en

hij doet uitspraak binnen de vier maanden

na ontvangst van de aanvraag tot

erkenning (deze termijn begint uiteraard

slechts te lopen van zodra alle nodige

stukken te voegen bij de aanvraag zijn

onwangen). Voor meer details wordt

verwezen naar Punt 4.4.

Het getuigschrift van erkenning wordt

opgemaakt in de vorm van het model nr'

!3, waarop een nummer wordt

aangebracht volgens het zelfde systeem

als voor de modellen 2 en 3, maar

beginnend met het getal 13. Naast de

gebruikelijke toezending van een afschrift

van dit getuigschrift aan de bevoegde

overheden, wordt eveneens een afschrift

toegezonden aan de Ministers van Justitie

(dienst wapens) en van Binnenlandse

Zaken (Algemene Rijkspolitie)' De

erkenning wordt ook ingebracht in het

Centraal Wapenregister' In geval van

weigering van de erkenning staat beroep

open bij de Minister van lustitie'

d'armes. Un armurier souhaitant

également exploiter un stand de tir doit

pour ce faire demander un agrément

séparé.
Par conséquent, I'agrément d'un stand de

tir ne donne aucun droit d'acquérir des

armes ou des munitions. Leur cession ne

peut avoir lieu que si les conditions

d'agrément définies plus loin l'autorisent'

L6.2.3 Délivrance du certificat

La procédure est identique à celle prévue

pour I'agrément des armuriers et des

collections d'armes : le gouverneur

demande des avis du bourgmestre, du

procureur du Roi et éventuellement

d'autres services visés au point 4'4'4 et

statue dans les quatre mois à compter de

la réception de la demande d'agrément (ce

délai ne commence évidemment à courir

que lorsque toutes les pièces à joindre à la

demande ont été reçues). Pour plus de

détails, il est renvoyé au point 4.4'

Le certificat d'agrément est rédigé sous la

forme du modèle no 13, sur lequel est

apposé un numéro selon le sYstème

adopté Pour les modèles 2 et 3 mais

commençant Par le nombre 13' Outre

I'envoi d'usage d'une copie de ce certificat

aux autorités compétentes, une copie est

également envoyée aux Ministres de la

Justice (service armes) et de I'Intérieur

(Police générale du Royaume). Lagrément

est également encodé au Registre central

des Armes. Un recours est ouveft contre le

refus d'agrément auprès du Ministre de la

Justice.

L6.2.4 Uitzonderingsregeling 16.2.4 ExcePtions
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De hierboven beschreven procedure is niet
integraal van toepass¡ng op plaatsen waar
hoogstens éénmaal per jaar
schietactivíteiten worden georganiseerd.
Dit is bijvoorbeeld het geval voor een
jaarlijkse schuttersbijeenkomst in een
folkloristisch kader of ten voordele van
een goed doel.
De volgende, elders in dit hoofcjstuk
beschreven punten van de
erkenningsprocedure en van de
erkenningsvoorwaarden zijn niet van
toepassing : het moeten aantonen van de
aangewende financiële middelen (zie
16.2.1), het moeten oostellen en indienen
van een huishoudelijk reglement (zie
16.2.L en 16.3.11) en het moeten
bijhouden van registers (zie 16.3.4 en
16.3.s).
Gelet op de tijdelijke en kleinschalige aard
van deze activiteiten genieten ze
bovendien het voordeel dat de gouverneur
binnen de twee maanden (in plaats van
vier) uitspraak moet doen over de
aanvraag tot erkenning ervan en dat ze
vrijgesteld zijn van de betaling van
rechten of retributies.

16. 3 Erkenninqsvoorwaa rden

Aan alle hieronder beschreven
voorwaarden moet worden voldaan
gedurende de volledige periode van
uitbating van de schietstand. Het niet
naleven eryan kan aanleiding geven tot
het schorsen of
erkenning.

intrekken van de

1o: vernietigd

La procédure décríte cí-dessus ne
s'applique pas intégralement aux lieux où
des activítés de tir ne sont pas organisées
plus d'une fois par an. C'est par exemple
le cas pour un rassemblement annuel de
tireurs dans un cadre folklorique ou au
profit d'une bonne cause.

Les points suivants, décrits ailleurs dans le
présent chapitre et relatifs à la procédure
et aux conditions d'agrément, ne sont pas
applicables : I'obligation d'indiquer
I'origine des moyens financiers utilisés
(voir 16.2.1), I'obligation de rédiger et de
dépose:' un règlement d'ordi-e inté;-ieui-
(voir 16.2.1 et 16.3.11) et I'obligation de
tenir des registres (voir 16.3.4 et 16.3.5).

Vu qu'il s'agit d'activités temporaires et à
petlte échelle, le gouverneur doit statuer
dans les cieux mois (au lieu de quatre) sur
ia demande d'agrément et elles sont
exemptées du paiement de droits ou de
redevances.

16.3 Conditions d'aorément

Toutes les conditions décrítes ci_dessous
doivent être remplies pendant toute la
période d'exploitation du stand de tir. Le
non-respect de ces conditions Deut
entraîner la suspension ou Ie retra¡t de
I'agrément.

10 Armes autorisées :

L'utilisation d'armes à feu automatigues
est strictement interdite. Les armes sem¡_
automatiques (c'est-à-díre lesarmes
longues et non les pistolets) ne peuvent
être utilisées que lorsque leur usage est
nécessaire dans le cadre d'une discipline
sportive reconnue par les autorités
communautaires compétentes. Ces
modalités ne s'appliguent toutefoie nâc
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20 vernietigd

30 Moraliteit van de schutters :

De bewakingsagenten en de pafticuliere

schutters die gebruik maken van de

schietstand moeten aan de uitbater

jaarlijks een getuigschrift van goed gedrag

en zeden overhandigen. Deze laatste

bewaart telkens het recentste exemplaar

daarvan en zorgt ervoor dat de inhoud

ervan veftrouwelijk blijft. Hij moet het bij

gebeurlijke controle ter beschikking

houden van de bevoegde ambtenaren (alle

ambtenaren die toezicht houden op de

naleving van de waPenwet of van de

bewakingswet). De toegang tot de

schietstand moet worden ontzegd aan

personen van wie het getuigschrift

veroordelingen vermeldt, die worden

bedoeld in art. 4, 92, 10 van het KB (dit

zijn dezelfde veroordelingen die beletten

dat iemand een erkenning of vergunning

bekomt in het kader van de wapenwet, de

bewakingswet en de detectivewet)'

40 Registers voor Particulieren :

Aan de toegang tot de schietruimten moet

een vastbladig register wo¡"den

neergelegd. Het betreft geen register zoals

de wapenhandelaars en verzamelaars

moeten bijhouden, maar wel een gewoon

register (dit kan een schrift zijn) waarin

telkens een kolom is voorzien voor de

aux fonctionnaires visés à l'art- 22, alinéa

3, de la loi (services d'ordre).

20 Mineurs :

Pour des raisons de sécurité et parce que

les mineurs de moins de 16 ans ne

peuvent pas obtenir d'autorisation pour

une arme à feu, I'accès à tous les locaux

du stand de tir où se trouvent des armes à

feu leur est interdit.

Ils ne sont admis en tant que spectateurs

que s'il existe dans l'espace de tir une

séparation physique nette entre eux et les

tireurs. Pareille séparation est également

obligatoire en Plein air.

30 Moralité des tireurs :

Les agents de gardiennage et les

particuliers tireurs qui font usage du stand

de tir doivent remettre chaque année un

ceriificat de bonnes vie et mæurs à

I'exploitant. Ce dernier en conserve

chaque fois l'exemplaire le plus récent et

veille à ce que son contenu demeure

confidentiel. En cas de contrôle, il doit le
tenir à la disposition des fonctionnaires

compétents (tous les fonctionnaires qui

contrôlent le respect de la loi sur les

armes ou de la loi sur le gardiennage)'

L'accès au stand de tir doit être interdit

aux personnes sur le certificat desquels

sont mentionnéesdes condamnations

visées à I'aft. 4, 92, 10 de I'A.R. (il s'agit

des mêmes condamnations interdisant à

une personne d'obtenir un agrément ou

une autorisation dans le cadre de la loi sur

les armes, de la loi sur le gardiennage et

de la loi sur les détectives).

40 Registre des Particuliers :

Un registre à feuilles fixes doit être déposé

à I'entrée de I'espace de tir. Il ne s'agit

pas d'un registre similaire à celui que les

armuriers et les collectionneurs sont tenus

de compléter mais bien d'un registre

ordinaire (il peut s'agir d'un cahier) où les

données suivantes doivent être inscrites
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volgende gegevens, die moeten worden
ingevuld telkens een pafticuliere schutter
of schietmonitor de schietruimte
betreedt :

- naam en adres;

type en kaliber van het vuurwapen
waarmee zal worden geschoten;

- de datum en het ju¡ste uur waarop de
schietruimte wordt betreden en
verlaten.

Om fraude te voorkomen moeten de
bladzijden van deze registers vooraf door
de plaatselijke oolitie worden geviseerd en
genummerd. Ze moeten door de uitbater
gedurende tien jaar worden bewaard en
ter beschikking worden gehouden van de
ambtenaren die toezicht houden op de
naleving van de wapenwet.

50 Formaliteiten voor bewakingsagenten

Het register waarvan hoger sprake, moet
in dit geval worden aangevuld met enkele
bijzondere gegevens. Voor het overige kan
worden verwezen naar de tekst van art. 3,
50 van het KB.

60 Aanspreekpunt :

Opdat er bij gebeurlijke controle steeds
een verantwoordelijke ter beschikking zou
zijn, moet de uitbater of iemand die hij
daartoe aanstelt, aanwezig zijn telkens er
sch ietactiviteiten plaatsvinden.

70 Verkoop van munitíe :

De verkoop of het anderszins ter
beschikking stellen van munitie is alleen
toegelaten aan de uitbater van de
schietstand. De afnemers mogen alleen
personen zijn die gerechtigd zijn gebruik
te maken van de schietstand (zie punt
16.5). Zij mogen de munítie alleen
verwerven voor onmiddellijk gebruík, dit
wil zeggen voor activiteiten die
plaatsvinden binnen de schietstand op de
dag zelf van de verwerving. De toegelaten
hoeveelheid is beperkt tot de
noodwendigheden van de voornoemde
activiteiten.

dans des colonnes distinctes chaque fois
qu'un paÉículier tireur ou qu'un moníteur
de tir pénètre dans I'espace de tir :

nom et adresse ;

type et calibre de I'arme à feu avec
laquelle sera pratiqué le tir ;

- date et heure précise auxquelles la
personne entre dans I'espace de tir et
en ressort.

Afin d'empêcher la fraude, les pages de
ces registres doivent être préalablement
visées et numérotées par- le police locale.
Les registres doivent être conservés par
I'exploitant pendant dix ans et tenus à la
disposition des fonctionnaires qui
contrôlent le respect de la loi sur les
armes.

50 Formalités concernant les agents de
gardiennage :

Dans ce cas, le registre précité doit être
complété avec quelques renseignements
spécifiques. pour le reste, il peut être
renvoyé au texte de l,art. 3, 5o, de l,A.R.

60 Point de contact :

Afin qu'en cas de contrôlê il y ait toujours
un responsable disponible, I'exploitant ou
une personne qu'il désigne à cette fin doit
être pr.ésent chaque fois que des activités
de tir ont lieu.

70 Vente de munitions :

Seul I'exploitant du stand de tir est
autorlsé à vendre ou à mettre des
munitions à disposition. Les acheteurs ne
peuvent être que des personnes habilitées
à faire usage du stand de tir (voir point
16.5). Ils peuvent uniquement acquérir les
munitions pour un usage ímmédiat, c'est_
à-d¡re pour des activítés quí se déroulent
dans le stand de tir le jour même de
I'acquisition. La quantité autorisée est
limitée aux nécessítés des activités
précitées.
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Het is bijgevolg verboden dat derden naar

de schietstand komen om er munitie te

kopen of te verkopen' en dat men er een

voorraad munitie aankoopt om die geheel

of gedeeltelijk naar huis mee te nemen'

Men m.oet er wel rekening mee houden dat

munitie meestal in standaardverpakkingen

wordt verkocht, zodat het in die gevallen

wel onvermijdelijk en gewettigd kan zijn

een iets grotere hoeveelheid dan strikt

noodzakelijk te verwelven en het restant

daarvan naar huis mee te nemen.

80 Overdracht en bewaring van

vuurwapens:
De verkooP of andere vormen van

definitieve overdracht van vuurwapens zijn

verboden in een schietstand' Het tijdelijk

ter beschikking stellen van vuurwapens'

zoals het verhuren, het uitlenen of het

onderling uitwisselen ervan' is alleen

toegelaten aan de personen die gerechtigd

zijn gebruik te maken van de schietstand

(zie punt 16.5).

Indien de uitbater ervoor oPteert

vuurwapens te bewaren binnen de

schietstand, bijvoorbeeld waPens

toebehorende aan de leden van een

schietclub, dan moet hij daarvoor een

apart beveiligd lokaal inrichten' Het

volstaat dat vuurwapens in de schietstand

blijven oP momenten dat ergeen

personen aanwezig ziin in de lokalen

opdat deze veiligheidsmaatregelen
verplicht worden. De normen waaraan

deze "wapenkamer" moet voldoen zijn de

zelfde die gelden voor de opslag van

vuurwapens door
bewakingsondernemingen en ¡nterne

bewakingsd¡ensten en die beschreven

staan in de artikelen 6 tot B van het KB

van 24 mei 1991 betreffende de wapens

die worden gebruikt door de

personeelsleden van

bewakingsondernemingen en interne

bewakingsdiensten.
Samengevat komen die normen neer op

het volgende :

- muren, vloer en zoldering in

Il est par conséquent interdit à des tiers

de se rendre au stand de tir afin d'Y

acheter ou d'y vendre des munitions' De

même, il est interdit d'acheter un stock de

munitions pour Ie ramener en tout ou

partie chez soi. Il convient toutefois de

tenir compte du fait que généralement les

munitions sont vendues dans des

conditionnements standard si bien que

dans ces cas il peut être inévitable et

légitime d'acquérir une quantité de

munitions plus importante que celle

strictement nécessaire et d'en emporter

I'excédent à domicile.

8o Cession et conselvation d'armes à feu :

La vente ou toute autre forme de cession

définitive d'armes à feu est interdite dans

un stand de tir. La mise à disposition

temporaire d'armes à feu telle que la

location, le prêt ou l'échange, n'est

autorisée qu'aux personnes habilitées à

faire usage du stand de tir (voir point

16.s).

Si I'exploitant choisit de conserver des

armes à feu dans le stand de tir' Par

exemple des armes aPPaftenant aux

membres d'un club de tir, il doit pour ce

faire aménager un local séparé et protégé'

Le fait que des armes à feu restent dans le

stand de tir à des moments où personne

n'est présent dans les locaux suffit à

rendre ces mesures de sécurité

obligatoires. Les normes auxquelles doit

satisfaire ce "magasin d'armes" sont les

mêmes que celles qui sont applicables à

l'entreposage d'armes à feu Par des

entreprises de gardiennage et aux services

internes de gardiennage et qui sont fixées

aux afticles 6 à I de I'A.R. du 24 mai 1991

relatif aux armes utilisées par les

membres du personnel des entreprises de

gardiennage et des seruices internes de

gardiennage.

En résumé, ces normes portent sur les

points suivants :

- murs, plancher et plafond en matériaux
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inbraakbestendíg materiaal ;
- inbraakwerende râmen;
- metalen veiligheidsdeur;
- niet aansluiten op ruimte toegankelijk
voor het publiek;
- maximum 6 wapens in een koffer als die
wordt gebruikt in de plaats van een
wapenkamer;
- lijst en register van alle wapens;
- ongeladen bewaring;
- toegang voor controleambtenaren.

Deze opsomming is indicatief en vervangt
geenszins de noodzakelijke raadpleging
van het voornoemde KB.

90 Alcohol- en rookverbod

Er geldt een princÍpieel alcohol- en
rookverbod binnen de schietstand. Hiervan
kan alleen worden afgeweken mlts
naleving van de volgende voorwaarden :

- het nutt¡gen van alcoholische dranken,
ongeacht hun sterkte, mag uitsluitend
door particuliere schutters, dus nooit door
politieambtenaren of bewakingsagenten
die zich beroepshalve in de schietstand
bevínden;

- d¡t mag bovendien slechts gebeuren
nadat de betrokkenen hun
schietactiviteiten volledig hebben
beëindigd, dus niet vooraf of tijdens een
pauze;

- daarenboven is dit te allen tijde
verbscien binnen de schietru¡mten en de
voornoemde wapenkarner, zíjnde op de
plaatsen waar zich wapens bevinden,
teneinde het risico te beperken;
- om dezelfde reden is roken alleen
toegelaten buiten de schietruimten en de
wapenkamer.
Verder is de toegang tot de gehele
schietstand uiteraard totaal ontzegd aan
personen die kennelijk in staat van
dronkenschap verkeren, of in een
vergelijkbare toestand door het gebruik
van drugs of geneesrnlddelen. Met
"kennelijk" wordt bedoeld in een toestand

résistants à l'effraction ;
- fenêtres å l'épreuve de I'effraction ;
- porte métallique de sécurité ;- pas attenant à un lieu accessible au
public;
- coffre-fort contenant au maxirnum 6
armes si ceiui-ci est utilisé à la place d'un
magasin d'armes ;
- liste et registre de toutes les armes ;
- entreposage d'armes non chargées ;- accès aux fonctionnaires chargés de
procéder aux contrôles.
Cette énumération est donnée à t¡tre
indicatif et ne dispense nullement de la
consultatlon indispensable de I'A.R.
précité.

90 Interdiction de consommer de I'alcool
et de fumer
Il existe une interdiction de principe de
consommer de I'alcool et de fumer dans le
stand de tir. Il ne peut y être dérogé que
moyennant ie respect des conditions
suivantes :

- la consommation de boissons alcoolisées,
quelle que soít leur teneur en alcool, n'est
autorisée qu'aux particuliers tireurs et
donc en aucun cas aux fonctionnaires de
police ou aux agents de gardiennage se
trouvant au stand de tir à titre
professionnel ;
- elle ne peut en outre avoir lieu que
lorsque les intéressés ont complètement
terminé leurs activités de tir, donc ni
avant celles-ci ni pendant une pause ;

- de plus, elle est en toutes circonstances
interdite dans les espaces de tir et dans le
magasin d'armes précité, c,est-à-dire dans
les lieux où se trouvent des armes, ce afin
de limiter les risques ;
- pour le même motif. il est interdit de
fumer dans les espaces de tir et le
magasin d'armes.
De plus, I'accès å I'ensemble du stand de
tir est bien entendu strictement interdit
aux personnes qui sont en état d'ivresse
manifeste ou qu¡ sont dans un état
analogue résultant de la prise de drogues
ou de médicaments. Il convient d'entendre
par "manifeste" un état pouvant être
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die eenvoudig kan worden vastgesteld,

bijvoorbeeld door het gedrag van de

betrokkene gade te slaan. De

verantwoordelijkheid van de uitbater komt

ernstig in het gedrang wanneer een

schutter, zelfs binnen de hieruoor

beschreven voorwaarden, teveel alcohol

consumeert en daardoor dronken wordt in

de schietstand.

10o Verboden schiettechnieken :

Particuliere schutters en

bewakingsagenten mogen in geen geval

schiettechnieken beoefenen waarbij

gebruik wordt gemaakt van de volgende

elementen, die voorbehouden zijn aan

politieambtenaren :

- realistische situaties;
- menselijke silhouetten als doel (wel is

een doel met enkel de omtrekken van een

hoofd en schouders zonder verdere details

aanvaardbaar);
- gewelddadige scenario's (zoals het

uitschakelen van denkbeeldige vijanden);

- laserrichtapparatuur (hierbij wordt een

straal geprojecteerd op het doel, in

tegenstelling tot wat gebeurt bij de

toegelaten elektronische richthulpmiddelen

die enkel binnenin het vizier een rood punt

of kruis tonen en waarmee in het donker

niets kan worden gezien);

- schieten vanuit dekking (achter

obstakels die bescherr'¡ren tegen

denkbeeldíge tegenaanva llen) ;

- het wapen verborgen houden (bij het

schieten zelf oÍ bij de verplaatsing ermee)'

Hiermee wordt het parcoursschieten op

zich niet verboden, maar wel bepaalde

varianten ervan. Het zogeheten dynamisch

parcoursschieten (IPSC) blijft toegelaten

mits het voldoet aan de voornoemde

voorwaarden en de beoefenaar over de

nodige vergunning tot het dragen van zijn

verweerwapen beschikt. D¡t geldt

bijvoorbeeld ook voor het silhouetschieten

waar men schiet op dierensilhouetten' en

voor het Europees politieparcours (EPP)'

Het gebruik van decors of aankleding is

toegelaten voor zover ze het af te leggen

parcours aanduiden en alleen bestaan uit

panelen met eventueel een louter

constaté aisément, Par exemPle en

observant le comportement de I'intéressé'

La responsabilité de I'exploitant est

sérieusement engagée lorsqu'un tireur,

même dans Ies conditions décrites ci-

avant, abuse de I'alcool et devíent ivre

dans le stand de tir.

10o Techniques de tir Prohibées :

Les pafticuliers tireurs et les agents de

gardiennage ne peuvent en aucun cas

pratiquer des techniques de tir qui ont

recours aux éléments suivants, réserués

aux fonctionnaires de Police :

- situations réalistes ;

- silhouettes humaines comme cible

(toutefois, une cible silhouettant une tête

et des épaules sans autres détails peut

être admise) ;

- scénarios violents (comme l'élimination

d'ennemis fictifs) ;

- appareils de visée à laser (qui projettent

un rayon sur la cible par opposition aux

systèmes électroniques d'aide à la visée

qui montrent uniquement dans le viseur

un point rouge ou une croix et qui ne

permettent pas de voir dans l'obscurité) ;

- tir à couvert (derrière des obstacles qui

protègent de contre-attaques fictives) ;

- dissimulation de I'arme (lors du tir même

ou d'un déplacement avec celle-ci).

A cet égard, le tir de parcours n'est pas

interdit en soi, si ce n'est certaines de ses

variantes. Le "tir de Parcours

dynamique" (IPSC) reste autorisé pour

autant que les conditions précitées soient

respectées et que le tireur dispose de

I'autorisation requise pour pofter son arme

de défense. Cela vaut également, Pär

exemple, pour le tir sur silhouettes lorsque

l'on tire sur des silhouettes d'animaux et

pour le parcours de police européen (PPE)'

L'utilisation de décors est autor¡sée dans

la mesure où ceux-ci indiquent le parcours

à suivre et ne consistent qu'en des

panneaux sur lesquels figure
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decoratief en niet-gewelddadig motief

110 Het huishoudelijk reglement :

De uitbater van de schietstand moet
voorafgaand aan de indiening van zijn
aanvraag om erkenning een huishoudelijk
reglement opstellen dat van toepassing zal
zijn op alle gebruikers en bezoekers van
de schietstand. Hij moet eveneens toezicht
houden op de naleving van dit reglement.
Het doel ervan is waarborgen te bieden
voor de veiligheid van de gebruikers en
bezoekers en daarom moeten minstens de
volgende punten erin worden geregeld :

- alles wat behoort tot het preventief
onderhoud van de verschillende lokalen en
tot het onderhoud na elk gebruik ervan,
zoals bijvoorbeeld de verwijdering van
gevaarlijke stoffen en afval, dit uiteraard
in overeenstemming met de geldende
plaatselijke regelgeving inzake miiieu,
brandveiligheid, enz..,;

- de maníer waarop vuurwapens in de
schietstand mogen worden gebruikt
(dragen, laden., wapenen, drills van de
schutters);
- wie zich in de schietstand mag bevinden
(maximaal aantal personen en hun
hoedanigheid, d¡t voor elke ruimte apaft);

- instructies over maatregelen bij
noodgevallen (brand, schietincidenten, ...);
- de in de schietstand geldende
beperkingen op het vlak van
schiettechnieken, wapengebruik, munitie
en eventueei de aanmaak daarvan,
doelwitten en schietschermen.

16.4 Geldigheid van de erkenninq

Zoals de andere types van erkenningen is
die van een schietstand onbeperkt in de
tijd.
De erkenning is slechts geldig binnen de
perken van de erop vermelde
uitbatingsvoorwaarden en voor zover een
kopie ervan wordt bewaar-d binnen de

éventuellement un
décoratif et non violent.

mot¡f purement

11o Règlement d'ordre intérieur :

Avant d'introduire sa demande
d'agrément, I'exploitant du stand de tir
doit rédiger un règlement d'ordre intérieur
qui sera applicable à tous les usagers et
visiteurs du stand de tir. Il est également
tenu de veiller au respect de ce règlement
qui a pour but de garantir la sécurité des
usagers et des visiteurs. C'est pourquoi,
au moins les points suivants doivent y être
réglés :

- tout ce quÍ à trait å I'entretien préventif
des différents locaux et à l,entretien
chaque fois que ceux-ci ont été utilisés,
comme, par exemple, l'élimination de
produits dangereux et de déchets, ce bien
entendu en accord avec les dispositions
réglementaires locaies en vigueur en
matière d'environnement, de sécurité
incendie, etc. ;
- la procédure d'utilisation des armes ã feu
dans le stand (port, chargement,
armement, drills des tireurs) ;

- les personnes autorisées à se trouver
dans le stand de tir (nombre maximum et
qualité des personnes, ce pour chaque
local distinct);
- les instructions relatives aux mesures
d'urgence (incendie, incidents de tir, ...) ;- les limitations en vigueur dans le stand
de tir concernant les techniques de tir,
f'utilisation des armes, les munit¡ons et
leur fabrication éventuelle, les cibles et les
écrans de tir.

16.4 Valídité de I'aqrément

Comme les autres types d'agrément,
I'agrément d'un stand de tir n'est pas
límité dans le temps.
L'agrément n'est valable que dans les
limites des conditions d'exploitation qui y
sont mentionnées et dans la mesure où
une cople de celui-ci est conserv.ée au sein
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schietstand.
Net zoals de andere erkenningen kan de

erkenning van een schietstand worden

beperkt, geschorst of ingetrokken' Naast

de gewone redenen hie¡toe (zie punt 4'6),

moet hier als bijzondere reden voor een

dergelijke administratieve sanctie de

veroordeling voor bepaalde inbreuken op

de bewakings- of de detectivewet worden

vermeld. In geval de gouverneur zulke

maatregelen neemt, staat er net zoals bij

de andere types van erkenningen een

administratief beroep þ¡j de Minister van

Justitie open, waarvoor de gewone regels

gelden (zie Punt 4.7).

16.5 Cateqorieën van gebruikers van een

schietstand

De personen die gebruik maken van de

schietstand moeten behoren tot de

volgende drie categorieën : leden van

ordediensten of bewakingsagenten die een

opleiding volgen of oefenen met hun

dienstwapens, of particuliere schutters die

recreatief of competitief schieten'

Het is niet toegelaten dat de schietstand

tegelijkertijd door Personen van

verschillende categorieën wordt gebruiK'

Dit betekent uiteraard niet dat leden van

ordediensten of bewakingsagenten in hun

vrije t¡jd als privé-persoon samen met

andere particulieren geen recreatief

gebruik zouden mogen maken van een

schietstand.
In elk geval moeten de particulieren en de

bewakingsagenten steeds in het bezit zijn

van de nodige documenten. Indien ze

schieten met een verweerwapen of een

oorlogswaPen, moeten ze de

respectievelijke vergunningen tot het

voorhanden hebben van die wapens bij

zich hebben. Aangezien bewakingsagenten

geen persoonlijke vergunning tot het

voorhanden hebben van hun wapen

bezitten, moeten zij de vergunning tot het

dragen van hun verweerwapen kunnen

voorleggen. Voor het parcoursschieten is

du stand de tir.
Comme les autres tYPes d'agrément,

I'agrément d'un stand de tir peut être

limité, suspendu ou retiré. Outre les motifs

ordinaires (voir point 4.6) qu¡ peuvent

justifier pareille sanction administrative, il

faut citer comme motif spécifique la

condamnation pour ceftaines infractions à

la loi sur le gardiennage ou à la loi sur les

détectives. Si le gouverneur prend une

telle mesure, un recours administratif,

auquel s'appliquent les règles ordinaires'

est ouvert contre cette décision auprès du

Ministre de la Justice, comme pour les

autres types d'agrément (voir point 4'7)'

de tir

Les personnes qui font usage du stand de

tir doivent appaftenir aux trois catégories

suivantes : membres des services d'ordre

ou agents de gardiennage qui suivent une

formation ou qui s'exercent au tir avec

leur arme de sen¡ice ou encore particuliers

tireurs pratiquant le tir récréatif ou de

compétition.
Le stand de tir ne Peut être utilisé

simultanément par des personnes de

catégories différentes. Cela ne signifie

bien évidernment pas que' pendant leur

temps libre, des membres des services

d'ordre ou des agents de gardiennage ne

puissent pas' en tant que personne privée

et avec d'autres particuliers, faire usage

d'un stand de tir à t¡tre récréatif.

En toutes circonstances, les particuliers et

les agents de gardiennage doivent

toujours être en Possession des

documents nécessaires. S'ils tirent avec

une arme de défense ou une arme de

guerre, ils doivent être porteurs des

autorisations de détention respectives de

ces armes. Vu que les agents de

gardiennage n'ont pas dãutorisation de

détention personnelle pour leur arme, ils

doivent pouvoir présenter le permis de

port de leur arme de défense. Pour le tir
de parcours, ce permis est également

22



deze vergunning ook noodzakelijk.
Een schíetstand mag ook worden bezocht
door buitenlandse gasten die in een
lidstaat van de EU gerechtigd zijn
(bijvoorbeeld door een vergunning of een
ander document. of krachtens de wet zelf)
deel te nemen aan de activiteiten waaraan
ze hier wensen deel te nemen. Ook zij
moeten de nodige documenten bij zich
hebben, die het voorhanden hebben van
hun vuurwapen in ons land vergunnen
(bijvoorbeeld een Europese
vuurwapenpas).

16.6 Overoanqsbeoaling

Net zoals toen de gevestigde
wapenhandelaars een erkenning moesten
aanvragen, mogen de activiteiten binnen
de schietstanden die bestaan op de dag
van inwerkingtreding van het besluít,
worden voortgezet totdat de gouverneur
uitspraak zal hebben gedaan over hun
aanvraag om erkenning. Die aanvraag
moet binnen de zes maanden worden
ingediend, vergezeld van de nodige
stukken.
Tijdens die periode zijn ze evenwel reeds
verplicht de erkenningsvoorwaarden (zie
punt 16.3) na te leven. Daarop kan door
de bevoegde diensten reeds controle
worden uitgeoefend en bij inbreuken zaf
de erkenning worden geweigerd.
Als de gouverneur de erkenning weigert,
moet elke activiteit binnen de schietstand
worcien stopgezet, zeifs al wordt tegen die
beslissing beroep aangetekend b¡j de
Minister.

Hier geidt het zeifde systeem als voor de
erkenning van een wapenhandelaar : een
betaling in twee fasen van telkens een
bedrag van 10.000 frank aan fiscale
zegels, met identieke vormen van

nécessaire.

Un stand de ilr peut également recevoir la
visite d'invités étrangers qui souhaitent
participer en Belgique auxactivités
auxquelles ils sont autorisés à prendre
part dans un Etat membre de I'UE (par
exemple, en vertu d'une autorisation ou
d'un autre document ou encore de la loi
même). Ils doivent également être en
possession des documents nécessaires les
autorisant à détenir leur arme à feu dans
notre pays (par exemple, une carte
européenne d'armes à feu).

16.6 Dísposition transitoire

Tout comme à l'époque où les armuriers
déjà établis ava¡ent dû demander un
agrément en vue de pouvoir poursuivre
leurs activÍtés, les exploitants cj'un stand
de tir existant au jour de I'entrée en
vigueur de I'arrêté royal peuvent
poursuivre leurs activités jusqu'à ce que le
gouverneur statue sur la demande
d'agrément. Cette demande,
accompagnée des pièces nécessaires, doit
être introduite dans les six mois.
Toutefoís, pendant cette période. les
stands de tir sont tenus de respecter les
conditions d'agrément (voir point 16.3).
Celles-ci pourront déjà faire I'objet de
contrôles des services compétents et en
cas d'infraction I'agrément sera refusé.
Si le gouverneur refuse l,agrément, toute
activité au sein du stand de tir doit être
arrêtée, même si un recours est introduit
auprès du Ministre contre cette décision.

redevances

Le même système est appliqué que celui
prévu pour l'agrément d'un armurier : un
paiement effectué en tímbres fiscaux en
deux tranches de 10.000 francs, les
modalités en matière d'exemptions et
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vrijstellingen en uitzonderingen' "

In het technisch luik worden de

punten 8.2.b) (2) tot (4) veruangen

door:
*(2) Bepaalde slachttoestellen : de

vuurwapens die niet uitsluitend zijn

ontworpen voor het slachten van dieren

(K.8. 1 maart 1998, gew. 4 februari

19s9).

(3) Bepaalde seinPistolen : de
vuurwapens

die niet uitsluitend zijn ontworpen voor

het geven van noodsignalen of voor

reddingsactiviteiten, zoals

gew. 4 februari

(4) Bepaalde verdovingswaPens :

vuurwapens of wapens oP lucht-
de
of

gasdruk die niet uitsluitend zijn ontworpen

voor het verdoven van dieren (K'B' 1

maart 1998, gew.4 februari 1999)''

Punt 8.5 wordt aangevuld met :

"De toestellen voor de africhting van

jachthonden (vuurwapens met blanke

munitie van kaliber '22 en met

randontsteking, die niet de vorm van een

wapen hebben en die een Projectiel

afschieten, bestemd om te worden

teruggebracht door een jachthond)

worden eveneens beschouwd als jacht- en

sportwapens (K.8. 1 maaft 1998, gew' 4

februari 1999).'

d'exceptions restant identiques. >>

Dans le volet technique, les Points
8.2.b) (2) à (4) sont remPlacés Par
les disPositions suivantes :

"(2) Certains appareils d'abattage : les

armes à feu qui ne sont Pas conçues

exclusivement pour I'abattage d'animaux

(A.R. du 1er mars 1998, mod. le 4 février

19e9).

(3) Certains pistolets de signalisation : les

armes à feu qui ne sont Pas conçues

exclusivement pour donner des signaux de

détresse ou Pour des activités de

sauvetage, comme des canons

avertisseurs et des pistolets lance-fusées

(4.R. du ler mars 1998, mod. le 4 février

1egs).

(4) Certaines armes anesthésiantes : les

armes à feu, à air ou à gaz qui ne sont pas

conçues exclusivement pour anesthésier

des animaux (4.R. du 1er mars 1998'

mod. le 4 février 1999)."

Le point 8.5 est comPlété Par la

disposition suivante :

"Les appareils de dressage de chiens de

chasse (armes à feu tirant des munitions à

blanc de calibre '22 et à percussion

annulaire, n'ayant pas la forme d'une

arme et projetant un projectile destiné à

être rapporté par un chien de chasse) sont

également considérés comme armes de

chasse et de sPort (A.R. du 1er mars

1998, mod. le 4 février 1999)."

De Minister van Justitie,

Marc VERWILGHEN

Le Ministre de la Justice'






