
                                                                        
  

 
 

Aanvraag voor verlof tot het voorhanden 
hebben van een (vuur)wapen van 
categorie III                MODEL WM 3

1. Aanvrager 
 

Naam: ………………………………………………………………….  
Voornamen (voluit): 
………………………………………………………………………….  
Geboortedatum en geboorteplaats: 
………………………………………………………………………….  
Adres: 
…………………………………………………………………………. 
 Postcode en woonplaats: 
………………………………………………………………………….  
Telefoon:  …………………………………………………………….. 
 
BSN nummer: …………………………………………………………. 
 
e-mail: …………………………………………………………………. 

 

2. Verzoekt een verlof tot het voorhanden hebben van 
het volgende (vuurwapen) of onderdeel van een 
(vuur)wapen/hulpstuk (artikel 3 Wet wapens en munitie). 

 
Invullen voor zover van toepassing 

 
Soort wapen: 
…………………………………………………………………………. 
Merk: Type: 
………………………………………………………………………….  
Model …………………………………………………………………. 
Kaliber: Wapennummer: 
…………………………………………………………………………. 
(bij onvoldoende ruimte bijlage toevoegen) 

 
Reden van het verzoek: 

 
…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 
Betreft het een erkende schietsportdiscipline in de zin van artikel 
7, vierde lid van het Besluit wapens en munitie 
. O   Ja O  nee 

(bij onvoldoende ruimte bijlage toevoegen) 

Valt dit wapen onder de categorie A onderdelen 6 of 7, in bijlage I van de 
Richtlijn, zoals benoemd in art 4 Besluit wapens en munitie 

(zie toelichting achterzijde) 

O   Nee  O   Ja 
 
 

3. Aanvrager is lid van de volgende 
erkende schietvereniging(en). 
(Alleen in te vullen indien het een verlof ten behoeve van de 
schietsport betreft) 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

Indien het een eerste aanvraag betreft dienen 2 
pasfoto’s te worden bijgevoegd. Indien het een 
verlof t.b.v. de schietsport betreft, register van 
schietbeurten bijvoegen. 

 
4. aanvrager wenst tevens over de 
bijbehorende munitie te beschikken 
O   Ja O  nee O  n.v.t. 
 
Aanvrager wenst tevens over grotere magazijnen te 
beschikken voor dit vuurwapen 
O   Ja O  nee O  n.v.t. 

 (zie toelichting achterzijde) 
 

Aanvrager beschikt reeds over een verlof tot het 
voorhanden hebben van één of meer (vuur)wapens 
van categorie III 
O  Ja, nummer: ……  

O  nee  

…………………………………………………………………………. 
afgegeven te: 
………………………………………………………………………. 
op datum: 
…………………………………………………………………………. 

5. Aanvrager zal, indien het verlof wordt verleend, 
het onder 2 vermelde wapen / onderdeel ontvangen 
van: naam en voorletters: 
…………………………………………………………………………. 

adres::  …..…………………………………………………. 
postcode en woonplaats: 
…………………………………………………………………………. 

die bevoegd is dit (deze) voorhanden te hebben op 
grond van: 
O Erkenning 
Erkenningnummer: vestigingsplaats 
…………………………………………………………………………. 
O Verlof tot voorhanden hebben 
Verlofnummer korps van 
afgifte 
…………………………………………………………………………. 
O Jachtakte 
Jachtaktenummer korps van afgifte 
…………………………………………………………………………. 
O Anders, namelijk:…………….……………………………. 
Ondergetekende verklaart de hierboven vermelde 
gegevens naar waarheid te hebben ingevuld, 

 
Plaats……………………………..……Datum ………………….. 
 
Handtekening: 

Soort en nummer van het legitimatiebewijs 
 
……………………………………Nr: ………………….. 
Instantie + datum afgifte: 
 
…………………………………………. ………………………… 
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