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OMZETTING EUROPESE VUURWAPENRICHTLIJN
Achtergrond
Naar aanleiding van de terroristische aanslagen in Parijs in november 2015 besliste de
Europese Commissie om over te gaan tot een grondige aanpassing van de Europese
vuurwapenrichtlijn 1991/477. Commissievoorzitter Juncker stelde voor om alle semi
automatische wapens in de Europese Unie te verbieden1. Mede door tussenkomst op het
niveau van de Europese Raad en het Europese Parlement werd de tekst van de richtlijn
genuanceerd. Op 13 juni 2017 is de uiteindelijke tekst in werking getreden2. Deze richtlijn is
niet bindend ten aanzien van de rechtsonderhorigen van de Europese lidstaten en dient nog in
intern recht te worden omgezet. Slechts 5 van de 28 EU-lidstaten deden ondertussen deze
oefening.
De Belgische wapenwet van 2006 is reeds grotendeels conform aan de aangepaste EU
vuurwapenrichtlijn. Door de wet van 5 mei 20193 (hierna “omzettingswet” genoemd) werd de
richtlijn verder omgezet. De beperking van de ladercapaciteit werd omgezet door een
ministerieel besluit van 21 september 20194. Precies een jaar na de omzettingswet verscheen
op 5 mei 2020 een laatste uitvoeringsbesluit ter omzetting van de Europese
vuurwapenrichtlijn. Belangrijkste punt is het einde aan de vrije verkrijgbaarheid van
gedemilitariseerde wapens. Er werden ook nog enkele kleinere aanpassing doorgevoerd.
De aangepaste regeling treedt in werking op 5 juni 2020.

Samenvatting
Na de inwerkingtreding van dit uitvoeringsbesluit op 5 juni 2020, zullen geneutraliseerde
vuurwapens niet meer vrij verkrijgbaar zijn. De overdracht van een geneutraliseerd
vuurwapen zal via een formulier model 9ter dienen te worden meegedeeld aan de gouverneur.
Bij invoer moet het wapen via de proefbank geregistreerd worden. Bij erfenis dient aangifte te
gebeuren binnen de drie maanden nadat het geneutraliseerde vuurwapen in het vermogen
komt. Wie nog een geneutraliseerd vuurwapen bezit dat hij verworven heeft voor 14
september 2018 zal dit wapen moeten aangeven uiterlijk tegen 14 maart 2021.
Het besluit voert ook een nieuw model 9bis in dat moet worden gebruikt indien jagers een
wapen willen uitlenen voor een periode van langer dan 1 week maar minder lang dan zes
maanden. Dit model 9bis moet naar de lokale politie gestuurd worden, de uitlening en de
teruggave van de wapens moet geregistreerd worden door de lokale politie. Gelet op de
onduidelijkheden in deze regeling en op de omslachtige procedure, denken wij dat deze
regeling in de praktijk weinig succes zal kennen.
Het uitvoeringsbesluit laat ook toe om de luiken B van een model 4, de kopies van modellen
9, 9bis of 9ter elektronisch door te sturen. Voorwaarde is wel dat de verzender het origineel 5
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jaar bewaart, zoniet is hij strafrechtelijk aansprakelijk voor een inbreuk. Er is ook geen
beveiligd platform waardoor het risico op fraude met o.a. E-mail heel groot is. Vermits de
federale overheid, op advies van de federale politie, systematisch weigert om mee na te
denken over elk initiatief van de sector om een elektronisch platform uit te maken5 dat een
veilige en zeker manier van uitwisseling toelaat, raden wij ten stelligste af om van deze
mogelijkheid gebruik te maken.
Voorts wordt de geldigheidsduur van Europese vuurwapenpassen altijd beperkt tot 5 jaar.
Tot slot wordt, zoals opgelegd in de aangepaste Europese vuurwapenrichtlijn, aan
wapenhandelaars het verbod opgelegd om aan verrichtingen die zij redelijkerwijze verdacht
kunnen vinden mee te werken en ook de deontologische verplichting opgelegd om poging tot
dergelijke verrichtingen te melden.
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1. Aangifteplicht geneutraliseerde vuurwapens
Door de aanpassing van de Europese vuurwapenrichtlijn worden vuurwapens die door de
richtlijn als verboden (categorie A) of vergunningsplichtig (categorie B) worden beschouwd
ingedeeld in de categorie C (registratieplichtige wapens) indien ze geneutraliseerd worden6.
Ter omzetting van de Europese vuurwapenrichtlijn heeft België de wapenwet aangepast.
Geneutraliseerde vuurwapens worden nu steeds ingedeeld als vrij verkrijgbare vuurwapens,
maar het voorhanden hebben ervan wordt “aangifteplichtig”7. De modaliteiten van deze
aangifteplicht worden nu geregeld in het nieuwe uitvoeringsbesluit8.
We herinneren er ook nog aan dat, vanaf 8 april 2016, enkel vuurwapens die onklaar werden
gemaakt volgens de nieuwe strengere Europese regels nog vrij verkrijgbaar zijn9. Vuurwapens
die werden geneutraliseerd volgens de oude regels mag men in bezit houden10. Zodra ze
worden overgedragen of overgebracht naar een andere Europese lidstaat, worden ze enkel nog
als vrij verkrijgbaar beschouwd indien ze volgens de nieuwe procedure geneutraliseerd
werden.
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Wie dus nog een geneutraliseerd wapen wil verkopen dat nog volgens de oude regels
geneutraliseerd werd, zal deze wapens opnieuw moeten aanbieden bij de proefbank om ze
opnieuw te laten neutraliseren volgens de nieuwe regels. Een wapen geneutraliseerd volgens
de nieuwe regel is voorzien van aangepast proefmerk (“EU” + logo proefbank + jaartal).
Tevens wordt van de neutralisatie een attest afgegeven.
Hierna lichten wij toe welke aangifteverplichting geldt voor wie reeds geneutraliseerde
vuurwapens in bezit heeft. Vervolgens gaan we in op de nieuwe regels voor de aangifte van
overdrachten van geneutraliseerde wapens. Er gelden ook bijzondere regels bij invoer of bij
erfenis. Tot slot bepaalt het besluit nog dan soms de gouverneur of soms de proefbank de
geneutraliseerde vuurwapens in het Centraal Wapenregister moet inschrijven en er een
nationaal identiteitsnummer aan dient toe te kennen.
1.1.
Aangifte van bezit van geneutraliseerde vuurwapens
De in de praktijk meest in het oog springende maatregel is de nieuw ingevoerde verplichting
om alle bezit van geneutraliseerde vuurwapens aan te geven. Er zijn in ons land
honderdduizenden geneutraliseerde vuurwapens in omloop bij tienduizenden bezitters ervan.
Vermits geneutraliseerde vuurwapens nooit geregistreerd werden, is het niet in te schatten
hoeveel bezitters er zijn. Gelet op het historisch karakter van dit wapenbezit, kunnen we
aannemen dat het een belangrijk aantal is en dat de nieuwe maatregel in aanzienlijke mate zal
bijdragen tot een verhoogde administratieve werklast bij de gouverneurs en de lokale politie.
Iedereen die in het bezit is van een geneutraliseerd vuurwapen dat hij in bezit heeft verworven
voor 14 september 201811 dient uiterlijk tegen 14 maart 2021 actie te nemen als volgt12:
- Voor elk wapen dient een model 9ter “attest van aangifte” te worden opgesteld in drie
exemplaren (een aangifte en twee afschriften ervan)
- De aangifte en 1 “afschrift” dienen te worden verstuurd aan de gouverneur bevoegd
voor de verblijfplaats van de aangever. Het andere afschrift dient te worden
bijgehouden
- De gouverneur registreert het geneutraliseerde vuurwapen in het Centraal
Wapenregister en bezorgt 1 van de afschriften van de aangifte terug aan de aangever.
Er is geen termijn voorzien waarbinnen de gouverneur moet antwoorden.
Omwille van diverse risico’s (zie verder punt 5) raden wij ten stelligste af om elektronisch te
versturen.
Wie na 14 maart 2021 nog in het bezit is van een geneutraliseerd vuurwapen en geen afschrift
heeft van een aangifte en/of een door de gouverneur teruggestuurd afschrift waarop het
registratienummer staat, is illegaal in het bezit van het geneutraliseerde vuurwapen en is
strafbaar met geldboetes van 800 tot 200.000 EUR en/of gevangenisstraffen van een maand
tot vijf jaar. De niet-aangegeven wapens moeten verbeurd verklaard worden. Eventuele
vervolging zet ook een administratieve kettingreactie in gang waardoor alle ander vergund
wapenbezit onmogelijk wordt.
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Hoewel de bewijslast van een inbreuk op de wapenwetgeving bij de overheid ligt, is het van
het grootste belang dat de bezitter van geneutraliseerde wapens zelf alle documenten invult,
kopies bijhoudt en bij voorkeur de aangifte per aangetekend schrijven met ontvangstkaart aan
de gouverneur richt zodat er een bewijs is van de datum van aangifte en van de effectieve
ontvangst ervan bij de gouverneur.
Vreemd genoeg geldt de aangifteplicht niet indien het geneutraliseerde vuurwapen verworven
is tussen 15 september 2018 en 4 juni 2020. Voor deze wapens geldt geen aangifteplicht. Wel
herinneren we er nogmaals aan dat enkel de wapens die geneutraliseerd zijn volgens de
nieuwe procedure (met het nieuwe EU proefmerk en certificaat) nog vrij verkrijgbaar zijn.
Maar wie nu nog voor 4 juni 2020 bijvoorbeeld een geneutraliseerd wapen aankoopt, moet dit
niet aangeven en moet de overdracht ook niet melden13.
1.2.
Overdrachten van geneutraliseerde vuurwapens vanaf 5 juni 2020
De overdracht van een geneutraliseerd vuurwapen is vanaf 5 juni 2020 onderworpen aan de
volgende formaliteiten:
- De identiteitskaart of reispas van de verkrijger moet worden voorgelegd;
- Er dient een model 9ter opgesteld in drie exemplaren.;
- Er wordt een kopie gemaakt van het certificaat van neutralisatie van het vuurwapen;
- Het originele model 9ter en een kopie ervan wordt, samen met de kopie van het
certificaat van neutralisatie, verstuurd aan de overheid (zie verder). Dit moet gebeuren
binnen de acht dagen na de overdracht.
- De nieuwe regeling wijkt in belangrijke mate af van wat men in de praktijk gewoon is
met de gewone modellen 4 en 9. De documenten dienen aan de volgende overheid te
worden verstuurd:
o Indien de verkrijger en de verwerver een verblijfplaats in België hebben: aan
de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de verkrijger;
o Indien de overdrager een verblijfplaats heeft in België en de verwerver geen
verblijfplaats heeft in België: aan de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats
van de overdrager;
o Indien de overdrager geen verblijfplaats heeft in België en de verwerver wel
een verblijfplaats heeft in België: aan de gouverneur bevoegd voor de
verblijfplaats van de verwerver. In deze hypothese dient ook de procedure voor
invoer te worden gevolgd indien het wapen fysiek vanuit het buitenland wordt
binnengebracht in België.
1.3.
Regeling bij erfenis van geneutraliseerde vuurwapens vanaf 5 juni 2020
Bij erfenis dient de erfgenaam het wapen aan te geven binnen een termijn van drie maanden
nadat het wapen in het vermogen is verworven. In de praktijk gaat de termijn in op het
moment dat de vereffening en verdeling van de nalatenschap is afgesloten zodat ook duidelijk
is dat het wapen in het vermogen van de erflater komt. Dit geldt zelfs indien de erflater het
wapen onder zich hield in afwachting van de definitieve verdeling14.
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De te volgen procedure is dan als volgt:
- Opstellen aangifteformulier model 9ter in drie exemplaren
- Twee exemplaren naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de
erfgenaam sturen, dit binnen de drie maanden nadat het wapen in het vermogen
gekomen is;
- De gouverneur stuurt een exemplaar van het model 9ter, voorzien van een
registratienummer, terug naar de erfgenaam.
1.4.
Procedure bij invoer van een geneutraliseerd vuurwapen
15
Bij invoer van een geneutraliseerd vuurwapen dient de invoerder binnen de acht dagen na de
invoer aan de proefbank de registratie van het geneutraliseerde vuurwapen aan te vragen. Er is
geen formulier bepaald om deze aanvraag te doen. Wij nemen aan dat een gewoon
aangetekend schrijven volstaat. Het is van belang de datum van aanvraag te kunnen bewijzen.
Bij ontvangst van de aanvraag moet de proefbank een formulier van aangifte model 9ter
opstellen in drie exemplaren. De proefbank moet voor het wapen een “uniek nationaal
identiteitsnummer” aanmaken, het wapen registreren in het Centraal Wapenregister en twee
exemplaren van het model 9ter sturen aan de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van
de invoerder en één exemplaar aan de invoerder sturen.

2. Uitleenregeling jagers lange termijn
De uitleenregeling voor jagers is een bijzonder gecompliceerd onderwerp in de
wapenwetgeving geworden. Hoewel de wetgever reeds twee keer een wetswijziging had
voorgesteld, zijn deze wijzigingen nooit in werking getreden en liet de regering na om de
nodige uitvoeringsbesluiten te nemen.
Nu zal de gewijzigde uitleenregeling voor jagers in werking treden vanaf 5 juni 2020. Er is
dan ook een procedure uitgewerkt om de uitlening te registreren. Ook hier werd een nieuwe
variante op het model 9 ingevoerd, namelijk het “formulier van uitlening” model 9bis.
Deze regeling geldt enkel voor uitleningen van meer dan een week. Voor uitleningen van
minder dan een week geldt geen enkele formaliteit16.
De regeling werkt als volgt17:
- Voor de uitlening moet een model 9bis worden opgesteld, ondertekend door de
uitlener en de ontlener. De uitlener is verplicht dit document op te stellen en de
aangifte te verrichten (tenzij indien de uitlener geen verblijfplaats heeft in België, dan
wordt deze verplichting bij te ontlener gelegd, zie verder).
- Dit model moet “vanaf het begin van de uitlening” worden meegedeeld aan de
bevoegde overheid. Dus dit moet voorafgaand aan de uitlening gebeuren. Bij het begin
van de uitlening zal de jager dus een inschatting moeten maken:
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o Indien hij denkt dat ze langer dan een week zal duren, moet hij vooraf het
formulier model 9bis invullen en doorsturen
o Indien hij denkt dat de uitlening korter dan een week zal zijn, moeten de
formaliteiten niet worden vervuld.
o Wat daarentegen niet mogelijk is, is om het wapen uit te lenen zonder een
formulier model 9bis in te vullen, en dan later, als men vaststelt dat de
uitlening langer dan een week geduurd heeft, alsnog het model 9bis op te
stellen. Er is dan een inbreuk op de wapenwet omdat het formulier niet bij de
aanvang van de uitlening werd meegedeeld aan de bevoegde overheid.
Het formulier model 9bis dient aan de volgende overheid te worden gestuurd:
o Indien de ontlener een verblijfplaats in België heeft: de lokale politie bevoegd
voor de verblijfplaats van de ontlener;
o Indien de ontlener geen verblijfplaats in België heeft: de lokale politie bevoegd
voor de verblijfplaats van de uitlener;
o Indien de uitlener geen verblijfplaats in België, dan moet de ontlener instaan
voor het opstellen van het model 9bis en dit model naar de gouverneur
bevoegd voor zijn verblijfplaats sturen
De lokale politie moet de uitlening registreren in he Centraal Wapenregister;
Voor de teruggave van het wapen gelden opnieuw formaliteiten. Algemeen moet deze
teruggave vermeld worden op het model 9bis. De kennisgeving van de teruggave van
het wapen dient steeds door de uitlener te gebeuren aan de lokale politie bevoegd voor
zijn verblijfplaats18. Indien de uitlener echter geen verblijfplaats heeft in België, dan
dient de teruggave te worden meegedeeld door de ontlener aan de lokale politie
bevoegd voor zijn verblijfplaats.

Deze regeling is dus bijzonder ingewikkeld en zit vol met valstrikken. Elke fout (b.v. model
9bis niet vooraf versturen, versturen naar verkeerde politiedienst, procedure voor aangifte
teruggave niet volgen, …) is strafbaar gesteld met heel zware strafsancties. Om deze reden
gaven wij altijd aan dat deze regeling nutteloos is.
In de praktijk wordt dus best met korte uitleningen gewerkt. Voor langetermijn uitleningen
(en kan dan zelfs langer dan zes maanden) kan met een gewoon model 9 worden gewerkt. Bij
teruggave wordt een nieuw model 9 gemaakt om de overdracht aan de uitlener door te geven.
Vanuit juridisch oogpunt is een model 9 louter een registratiebewijs. Het bewijst niet dat men
eigenaar is van het wapen, en nog minder dat men gerechtigd is om het wapen voorhanden te
hebben19.

3. Elektronische verzending van documenten
De Europese wapenrichtlijn legt aan de lidstaten de verplichting op om een centrale databank
uit te bouwen en die ook te koppelen aan de registers van wapenhandelaars.
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Artikel 4.4 van de Europese wapenrichtlijn bepaalt het volgende:
“De lidstaten zorgen ervoor dat op hun grondgebied gevestigde wapenhandelaren en makelaren onverwijld melding maken van transacties waarbij vuurwapens of essentiële
onderdelen betrokken zijn bij de nationale bevoegde autoriteiten, dat wapenhandelaren en makelaren over een elektronische verbinding beschikken met die autoriteiten voor deze
rapporteringsdoeleinden en dat de systemen van gegevensbestanden onmiddellijk na
ontvangst van informatie met betrekking tot dergelijke transacties worden geactualiseerd.”
Deze bepaling wordt niet omgezet, ze vereist immers dat er systemen worden opgezet om
informatie tussen de diverse databanken uit te wisselen20. Het versturen van elektronische
communicatie is geen degelijk systeem, bovendien is E-mail bijzonder fraude gevoelig (denk
aan de dagelijkse dosis spam en fishing mails). De authenticiteit van de afzender van een Email kan nooit gegarandeerd worden. In de adviesraad voor wapens kwam er trouwens ook,
verrassend genoeg, vanuit overheidszijde veel weerstand tegen het idee om een werkgroep op
te richten om dergelijke databank te bestuderen. Er werd dan ook geopteerd voor een
lapmiddel door hier en daar de elektronische verzending van documenten toe te laten.
De aanpassing laat nu wel toe dat de volgende documenten elektronisch verzonden worden:
- Luiken B van een model 4 (terug te sturen aan de gouverneur);
- Formulieren van overdracht model 9;
- Formulieren van uitlening model 9bis;
- Formulieren van aangifte model 9ter.
Telkens is er een voorwaarde verbonden aan het gebruik van de elektronische
verzendmethode: de verzender moet het origineel van het verzonden document gedurende vijf
jaar na de verzending bewaren. Met andere woorden: als bij een controle men niet langer het
origineel kan voorleggen van een document dat de voorbije vijf jaar elektronisch verstuurd
werd, is er onmiddellijk sprake van een inbreuk op de wapenwetgeving die de administratieve
kettingreactie in gang kan zetten en gevolgen heeft voor verder wapenbezit.
Om deze reden is het bijzonder riskant om documenten elektronisch te versturen. Stel dat u
het origineel digitaal bijgehouden heeft, maar dat uw computer kapot was en u geen kopie
meer heeft. Als u bij controle het origineel niet meer kan voorleggen, is er een inbreuk op de
wapenwet. Hetzelfde geldt voor papieren documenten die u zou inscannen en elektronisch zou
verstuurd hebben door het document in te scannen en per mail te versturen. Als op één of
andere manier uw originelen verloren gaan, is er een inbreuk op de wapenwet en kan de
administratieve kettingreactie starten.
De voordelen van een elektronische verzending (besparing van papier en enkele euro
portkosten) wegen totaal niet op tegen de grote risico’s van dergelijke verzending:
- E-mail kan gehackt worden
- Het is mogelijk dat onbevoegden toegang krijgen tot een mailbox;
- De originele documenten kunnen verloren gaan;
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Er is mogelijkheid tot fraude en manipulatie van E-mails en elektronische
documenten.

Gelet op deze risico’s, raden wij dan ook ten stelligste af om de documenten elektronisch te
verzenden.

4. Geldigheidsduur Europese vuurwapenpassen
Europese vuurwapenpassen voor lange enkelschotswapens met gladde loop waren onder de
vorige Europese wapenrichtlijn 10 jaar geldig. De aangepaste richtlijn verkort deze termijn tot
5 jaar.
Het uitvoeringsbesluit past nu de Belgische regeling aan zodat alle Europese
vuurwapenpassen maximum 5 jaar geldig blijven21.

5. Meldingsplicht verdachte verrichtingen door wapenhandelaars
Tot slot werd er een wijziging doorgevoerd in de deontologische code voor wapenhandelaren.
Wapenhandelaren kunnen verrichtingen met het oog op het verwerven van wapens, laders,
essentiële onderdelen of volledige patronen of onderdelen van munitie af te ronden wanneer
zij redelijkerwijze ervan uit kunnen gaan dat deze verrichtingen verdacht zijn. Een indicatie
kan zijn de aard of de schaal van de verrichting22.
Elke poging tot dergelijke verrichting moet gemeld worden bij de lokale politie. We merken
op dat dit een deontologisch voorschrift is, een inbreuk erop is op zich geen strafbaar feit
maar kan aanleiding geven tot een sanctie met betrekking tot de erkenning indien gevaar voor
de openbare kan worden aangetoond23.

Nico Demeyere
Advocaat
BLIJF OP DE HOOGTE
Wenst u alle updates van wapenwet.be te ontvangen ? Schrijf u in op onze mailinglist via deze
link:
https://wapenunie.us12.listmanage.com/subscribe/post?u=665a5d86648c4ab0bd4dcfb71&id=671d067f31
Onze teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en kunnen enkel worden overgenomen mits bronvermelding en mits uitdrukkelijk
schriftelijke toestemming van de auteur.
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Eindnoten
1

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_nl.htm
Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn
91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens, Pb.L.24
mei 2017, afl. 137, 22 (te raadplegen op https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0853&from=EN)
3
Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de
wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek, BS 24 mei 2019 (ed. 2), hierna
“omzettingswet”
4
Ministerieel besluit van 20 september 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2012 tot
bepaling van de laders met een groter dan normale capaciteit voor een bepaald model vuurwapen, BS 25
september 2019
5
Reeds tweemaal vroeg onze organisatie expliciet om binnen de Adviesraad voor Wapens een werkgroep op te
richten die moet nadenken over de digitale afgifte van alle documenten in de wapenwet en die ook elektronische
registers voor wapenhandel mogelijk moet maken. De Federale Wapendienst weigert deze werkgroep bijeen te
laten komen of enig initiatief te nemen omdat de federale politie tegen zou zijn. Zeer waarschijnlijk is de
federale politie bezorgd dat dergelijk register tal van fouten in hun eigen informatie aan het licht zou brengen en
houden ze daarom dit initiatief tegen.
6
EU richtlijn 91/477 zoals aangepast door Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees Parlement en de Raad van
17 mei 2017 tot wijziging van richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het
voorhanden hebben van wapens, Pb.L.24 mei 2017, afl. 137, 22 (te raadplegen op https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0853&from=EN), bijlage 1, categorie C.6
7
Art. 3, §2, 3° wapenwet zoals gewijzigd door artikel 153 omzettingswet
8
Zie nieuw ingevoegd artikel 25/2 in het KB van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet
9
Art. 2, §1 Koninklijk Besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische
of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, zoals gewijzigd door
art. 2 van het Koninklijk Besluit van 4 mei 2018 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering
van de wapenwet, vooral met het oog op de toepassing van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 van de
Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende normen en
technieken om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn, en met het oog
op het mogelijk maken van het informatiseren van de registers bijgehouden door de schietstanden, BS 14 mei
2018
10
Art. 2, §1, derde lid KB 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of
decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt.
11
Dit is de datum tegen dewelke België de Europese vuurwapenrichtlijn had moeten omzetten op dit punt
12
Art. 25/2, §7 KB 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet
13
De nieuwe regeling voor aangiftes en registratie van overdrachten treedt immers pas op 5 juni 2020 in werking
14
De termijn is op dezelfde manier gedefinieerd als de termijn voor aanvraag passief wapenbezit na erfenis in
art. 11/2, tweede lid wapenwet. Over de berekening van die termijn ontstaat vaak discussie met provinciale
wapendiensten. De Raad van State heeft reeds tweemaal bevestigd dat de termijn begint te lopen vanaf de
definitieve verdeling van de nalatenschap, zie arrest nr. 247.345 van 27 maart 2020 en nr. 222.100 van 17 januari
2013
15
Het begrip wordt niet verder gedefinieerd. In een Europeesrechtelijk kader, dat gevolgd dient te worden bij de
interpretatie van een richtlijn die een Europese richtlijn omzet, betekent invoer dat goederen binnengebracht
worden in het douanegebied van de Unie. Verplaatsen van goederen tussen lidstaten wordt aangeduid met de
term “overbrengingen”. We nemen echter aan dat de overheid viseerde om alle overbrengingen en invoer van
geneutraliseerde vuurwapens naar Belgisch grondgebied te viseren. De tekst is echter onduidelijk wat, gelet op
het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel, niet wenselijk is.
16
Handhaving hiervan is allicht onmogelijk: een jager die een wapen ontleend of uitgeleend heeft zonder dat er
een formulier model 9bis werd opgesteld, kan altijd beweren dat de uitlening net aangevangen is en de uitlening
minder dan een week zal duren. Het parket zal moeten bewijzen dat de uitlening, op het moment van de
vaststellingen, al meer dan een week geduurd heeft.
2
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17

Zie art. 25/1 KB 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet
Dit geldt ook indien het model 9bis door de uitlener diende te worden verstuurd aan de lokale politie bevoegd
voor de verblijfplaats van de ontlener (wat het meest voorkomende geval zal zijn). In dat geval zal de lokale
politie bevoegd voor de verblijfplaats van de uitlener de teruggave van het wapen in het Centraal Wapenregister
dienen te noteren, zelfs indien het model 9bis verstuurd werd naar de lokale politie bevoegd voor de
verblijfplaats van de ontlener. De tekst is hier niet consistent (zie art. 25/1, eerste lid KB 20 september 1991 tot
uitvoering van de wapenwet).
19
Jagers bewijzen hun recht om lange wapens toegestaan voor de jacht daar waar hun jachtverlof geldig is door
voorlegging van een geldig jachtverlof, zie art. 12 WW
20
In het verslag aan de Koning wordt wel nog een wetswijziging aangekondigd die de aspecten rond
gegevensverwerking zou regelen
21
Art. 8 KB 23 april 2020 dat artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese
Vuurwapenpassen wijzigt
22
Art. 9 KG 23 april 2020
23
Zie art. 8 KB 11 juni 2011 tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar. Enkel de inbreuken op
technische uitoefeningsmodaliteiten maken een strafbare inbreuk uit.
18
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