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9u30

Ontvangst

10u

Welke impact heeft de omzetting van de richtlijn voor sportief- en recreatief schutters ?
De nieuwe Europese vuurwapenrichtlijn die in mei 2017 werd aangenomen zal een belangrijke
invloed hebben op de Belgische wapenwet. Er worden drie nieuwe categorieën verboden
wapens ingevoerd:
- Tot halfautomaten geconverteerde automatische wapens
- Halfautomatische wapens met centraalvuur die meer dan 11 (lange) of 21 (korte)
patronen kunnen bevatten
- Schoudervuurwapens die kunnen worden ingekort zodat ze minder dan 60cm lang
zijn en in ingekorte toestand nog steeds kunnen schieten
Voor elke categorie zijn overgangsregels voorzien (voor wie ze al in bezit heeft) en
uitzonderingen voorzien voor sportschutters

11u

Het bezit en de overdracht van laders
België voerde als enige land ter wereld een vergunningsplicht voor laders in. Die heeft
verregaande gevolgen. Vanaf 1 januari 2019 wordt het bezit van een lader strafbaar, tenzij hij
bij een ander vergund of geregistreerd wapen hoort. De nieuwe regels worden toegelicht. Er
wordt ook ingegaan op de aanvragen voor erkenning als laderverzamelaar

11u30 Stand van zaken procedures tegen de Belgische Staat
De vzw AVWL heeft diverse procedures gestart bij het Grondwettelijk Hof en de Raad van
State tegen enkele zinloze en gevaarlijke wetswijzigingen. We gaan in op de stand van zaken
en de mogelijke gevolgen van de vernietiging van de diverse besluiten.
12u

Gelegenheid tot vraagstelling

Kostprijs
Gratis, u kunt steeds giften overmaken aan de goede werken van de vzw AVWL.
Er worden punten voor permanente vorming verleend noch enige administratie van
aanwezigheidsattesten opgezet.
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