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AANVRAAG VERGUNNINGEN HALF AUTOMATISCHE WAPENS
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.
Hoewel de Belgische wapenwet van 2006 reeds grotendeels conform aan de aangepaste EU
vuurwapenrichtlijn is, waren toch nog enkele wijzigingen nodig. De verdere omzetting is nu
gebeurd door de wet van zondag 5 mei 20193 (hierna “omzettingswet” genoemd).
Deze wet heeft belangrijke gevolgen voor iedereen die een vergunning wenst aan te vragen
voor semi automatische wapens zoals pistolen of halfautomatische karabijnen.
De nieuwe regels zijn op een aantal vlakken nodeloos complex en op sommige punten in
strijd met hogere rechtsnormen4. Wij stellen bijna een jaar na de omzettingswet vast dat de
overheid zelf ook niet echt goed weet hoe ze ermee moeten omgaan. Dit kan hun ook niet
altijd kwalijk worden genomen vermits deze diensten ook geen informatie of richtlijnen
krijgen van de Federale Wapendienst. In deze chaos doet elke dienst zo wat zijn ding. Uit
onze ervaringen weten we dat dit gewoonlijk aanleiding geeft tot administratieve praktijken
die niet altijd verstaanbaar zijn met de wetteksten.
Om de wapenbezitter zo goed mogelijk te informeren over de juiste toepassing van de nieuwe
wetgeving, bezorgen we hierbij enkele praktische tips voor de ongeveer 400.000 bezitters van
halfautomatische wapens en voor wie nog vergunningen voor deze wapens wenst aan te
vragen. We gaan ook in op de gevolgen van de wijzigingen voor erkende personen.
Samenvatting
Door de omzetting van de Europese richtlijn worden drie nieuwe categorieën verboden
wapens ingevoerd:
- Automatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens;
- Semi automatische vuurwapens met centraalvuurpercussie met een ladercapaciteit
van meer dan 10 (lange) of meer dan 20 (korte) patronen;
- Lange semi automatische vuurwapens die kunnen worden ingekort tot een lengte
van minder dan 60 centimeter zonder functionaliteit te verliezen.
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Eerste belangrijke regel is dat de nieuwe regels NIET van toepassing zijn voor geconverteerde
automaten of voor halfautomaten met hogere ladercapaciteit indien gelijktijdig aan twee
voorwaarden voldaan is:
- De wapenvergunning is afgegeven voor 13 juni 2017; EN
- Het wapen werd voor 13 juni 2017 verworven (zie “datum van de overdracht”
zoals vermeld op de wapenvergunning)
Deze wapens en laders kunnen in bezit worden gehouden. De gouverneur kan bij de
vijfjaarlijkse controle geen enkele bijkomende verplichting, verklaring of enig ander
document opleggen. Bij overdracht zal de verwerver van het wapen dienen te beschikken over
een certificaat afgegeven door een gemachtigde schietsportfederatie en een wapenvergunning
voor dit wapen.
Voor de tot minder dan 60cm inkortbare halfautomaten is het niet meer mogelijk een
vergunning te vragen.
Voor geconverteerde automaten kan wel nog een vergunning gevraagd worden, mits een attest
wordt voorgelegd.
Voor andere semi-automaten geldt dat deze nog steeds vergund kunnen worden en er geen
wijziging is in de vergunningsprocedure. De vergunning laat evenwel enkel toe om de wapens
uit te rusten met laders binnen de nieuwe limieten. Om laders met hogere capaciteit te kunnen
gebruiken voor deze wapens is een certificaat nodig.
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1. Drie nieuwe categorieën verboden wapens
Europa verplicht de lidstaten ertoe drie nieuwe categorieën vuurwapens in te delen als
verboden wapens5, te weten:
-

Automatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens;

-

Semi automatische vuurwapens uitgerust met een lader of magazijn zodanig dat ze
zonder te herladen meer dan 11 (lange met centraalvuurpercussie) of meer dan 21
(korte) patronen kunnen worden afgevuurd zonder te herladen6. Vermits altijd een
patroon in de kamer kan worden geladen, zal de capaciteit van de lader of het
magazijn dus niet groter mogen zijn dan 10 patronen (lange) of 20 patronen
(korte);

-

Lange semi automatische vuurwapens die kunnen worden ingekort tot een lengte
van minder dan 60 centimeter zonder functionaliteit te verliezen.

Artikel 3, §1 wapenwet werd aangepast om de geconverteerde automatische wapens en de
inkortbare lange semi automatische wapens in te delen als verboden wapen7. Vermits wapens
met abnormaal hoge capaciteit reeds verboden zijn onder de Belgische wapenwet8, werd de
richtlijn op dit punt omgezet door een wijziging van het ministerieel besluit van 21 september
20129.
De nieuwe categorieën verboden wapens en de toepasselijke uitzonderingen voor
particulieren worden samengevat in volgende tabel:
Geconverteerde
automatische wapens

Semi automatische
vuurwapens met hoge
ladercapaciteit

Bezit nog toegestaan indien
voor 13/6/2017 vergund ?

Ja

Ja

Lange vuurwapens die
tot minder dan 60cm
ingekort kunnen
worden
Ja

Nieuwe vergunning mogelijk ?

Ja, mits certificaat

Ja, mits certificaat

Nee

Ja, enkel aan sportschutter
met certificaat, verzamelaar,
museum of handelaar

Ja, enkel aan sportschutter
met certificaat, verzamelaar,
museum of handelaar

Ja, enkel aan
verzamelaar, museum
of handelaar

Overdracht nog mogelijk ?

Hierna gaan we nog verder in op enkele technische punten om het toepassingsgebied van dit
verbod verder af te bakenen.
-

Het nieuwe verbod treft enkel automatische wapens die zijn omgebouwd tot
halfautomatische wapens10. Automatische wapens die worden omgebouwd tot
repeteerwapens worden niet geviseerd. Een repeteerwapen is een vuurwapen dat
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projectielen één per één afvuurt bij iedere druk op de trekker, doch waarbij de
schutter het wapen manueel dient te herbewapenen, met een hefboom, een grendel
of een pomp11.
-

Voor de semi-automatische wapens dient een onderscheid te worden gemaakt
tussen “korte” en “lange” vuurwapens. Een kort vuurwapen is een vuurwapen
waarvan de totale lengte korter is dan 60cm en de looplengte korter is dan 30cm.
Een lang vuurwapen heeft een totale lengte van meer dan 60cm of een looplengte
van meer dan 30cm.Voor de nieuwe indeling van de wapens is het type wapen
volstrekt irrelevant. Het is dus onbelangrijk of het een pistool, machinepistool,
karabijn of geweer betreft. Enkel de looplengte en de totale lengte bepalen of het
wapen al dan niet lang of kort is. Ook de aan het wapen toegekende modelnaam of
merknaam speelt geen enkele rol.

-

Er zijn geen wettelijk vastgestelde regels die bepalen hoe de lengte van het wapen
juist dient te worden gemeten. Er kan worden aangenomen dat een
vlammendemper of compensator meegeteld dient te worden om de totale lengte
van het wapen te meten, maar niet om de lengte van de loop te bepalen. Hier zal
allicht nog discussie over ontstaan.

-

Voor de korte halfautomatische vuurwapens (meestal pistolen of ook sommige
machinepistolen) speelt het geen rol of het wapen met centraalvuurpercussie of
randvuurpercussie vuurt. De laderbeperking speelt in beide gevallen.

-

Voor de lange halfautomatische wapens worden enkel de wapens met
centraalvuurpercussie met hoge capaciteit als verboden wapens ingedeeld. Het
nieuwe verbod is dus niet van toepassing op lange halfautomatische wapens met
randvuurpercussie.

-

Indien een kort wapen in een accessoire gebracht wordt om het te verlengen, of
indien er een kolf op geplaatst wordt, wijzigt dit accessoire niets aan de lengte van
het wapen zelf. Deze accessoires zijn immers vrij verkrijgbaar, eerdere pogingen
van de minister van Justitie om ze te verbieden werden onwettig bevonden12. Dit
blijven dus korte vuurwapens waardoor de ladercapaciteit beperkt is tot 20 in alle
gevallen.

-

Enkel de lange semi automatische wapens die kunnen worden ingekort tot minder
dan 60cm zonder functionaliteit te verliezen, vallen onder het nieuwe verbod. Als
deze wapens al korter zijn dan 60cm, dan vallen ze nooit onder het verbod.

Wie wapens heeft die onder het nieuwe verbod vallen en geen beroep kan doen op de
overgangsregeling (omdat de wapens na 13/6/2017 verworven zijn) of geen certificaat wenst
aan te vragen, mag zelf de ladercapaciteit beperken tot de toegelaten capaciteit (bijvoorbeeld
door een schroef, vastzetten, blok, …) . Een lader is immers niet aan de proef onderworpen, er
is dus geen tussenkomst van een erkend wapenmaker of de proefbank nodig.
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2. Overgangsregeling voor wapens verworven en vergund voor
13 juni 2017
Om te vermijden dat de lidstaten zouden moeten overgaan tot onteigening en vergoeding van
alle wapens die verboden worden, laat de Europese richtlijn een overgangsregeling toe. Deze
overgangsregeling is echter gebrekkig in de zin dat 13 juni 2017, zijnde de datum van
inwerkingtreding van de aangepaste richtlijn, als scharnierdatum gehanteerd wordt.
Een Europese richtlijn is niet verbindend ten aanzien van de onderdanen van de Europese
Unie. Ze verplicht de lidstaten om binnen een gestelde termijn hun regelgeving aan te passen
om de in de richtlijn uitgedrukte doelstellingen en regels te bereiken. In bijna alle lidstaten
maakt de wapenwetgeving deel uit van het strafrecht. De richtlijn verplicht er de lidstaten met
andere woorden toe om retro-actief strafbaarstellingen in te voeren. Dit is volgens mij in strijd
met het Europees mensenrechtenverdrag en het primair unierecht13.
De Belgische wetgever heeft alle door de Europese richtlijn toegelaten overgangsbepalingen
overgenomen in de omzettingswet14. Conform de Europese richtlijn (maar allicht in strijd met
hogere rechtsnormen) werd 13 juni 2017 als scharnierdatum gehanteerd. De
overgangsregeling is enkel van toepassing indien EN de vergunning is afgeven EN het wapen
is verworven uiterlijk op 13 juni 2017. Wie dus een wapenvergunning verleend kreeg op 12
juni 2017 en zijn wapen verwierf op 14 juni 2017, valt niet onder de overgangsregeling en zal
een certificaat dienen aan te vragen om zijn wapens te kunnen behouden.
Voor wie wapens bezit onder deze overgangsregeling, is het heel belangrijk om aandachtig te
zijn indien een duplicaat van een vergunning wordt afgegeven. Dit kan bijvoorbeeld bij het
wijzigen van de wettige reden, na het afsluiten van een vijfjaarlijkse controle, indien de
vergunning niet meer leesbaar is, … In dat geval is het uiterst belangrijk dat het duplicaat
dezelfde datum van afgifte en datum van overdracht van het wapen bezit als de
oorspronkelijke vergunning. Het is immers niet uit te sluiten dat het duplicaat als datum van
afgifte een nieuwe datum vermeldt en er zo achteraf discussie kan bestaan over de vraag of de
vergunning al dan niet voor 13 juni 2017 is afgegeven.
2.1. Lange vuurwapens die kunnen worden ingekort tot minder dan 60 centimeter
In de eerste plaats wordt opgemerkt dat de overgangsregeling speelt voor lange vuurwapens
die kunnen worden ingekort tot minder dan 60 centimeter.
Het is van belang om deze categorie goed af te bakenen. Enkel de wapens die aan volgende
voorwaarden voldoen, vallen onder het nieuwe verbod:
- Het moet lange wapens betreffen, dit onderstelt dat of de loop langer is dan 30cm,
of de totale lengte groter is dan 60cm15. Dus korte machinepistolen (totale lengte
60cm of korter en looplengte 30cm of korter) vallen niet onder de nieuwe
categorie en blijven ingedeeld in de categorie van de vergunningsplichtige wapens.
Siège : Union Armes, Chemin d’Oudergem 41, 1970 Wezembeek-Oppem – info@unionarmes.be
Zetel : Wapenunie, Oudergemseweg 41, 1970 Wezembeek-Oppem – info@wapenunie.be
www.wapenwet.be - IBAN: BNP BE51 0015 7027 1362 - BIC : GEBABEBB
Pagina 5 van 13

Wapenunie – Union Armes
wapenwet.be

-

Het inkorten van de wapens moet (gemakkelijk, zonder “instrumenten”) kunnen
gebeuren door een opvouwbare kolf, een schuifkolf, een telescopische kolf of
andere kolf die kan worden verwijderd zonder gebruik te maken van
gereedschappen. Een wapen dat langer is dan 60cm, maar een kolf heeft die kan
worden afgeschroefd terwijl het wapen met afgeschroefde kolf nog kan schieten,
valt dus niet onder het verbod vermits een “instrument” (een schroevendraaier)
nodig is om de kolf te verwijderen.

-

Het wapen moet, nadat het is ingekort zonder gebruik te maken van instrumenten,
nog steeds in volledige staat van functioneren zijn.

-

Er is geen tussenkomst van de proefbank vereist om aanpassingen uit te voeren aan
onderdelen die niet aan de proef onderworpen zijn (zoals b.v. de kolf,
compensator, vlammendemper, …). Voor aanpassing van vergunningsplichtige
onderdelen (b.v. de loop) is wel tussenkomst van de proefbank vereist.

-

Er is geen algemene verplichting opgelegd om het wapen te laten meten of
beschrijven. Bij twijfel kan de vergunningverlenende overheid de lokale politie
verzoeken over te gaan tot meting van het wapen.

Wie een vergunning heeft die is afgegeven uiterlijk op 13 juni 2017 voor dergelijk verboden
geworden wapen, dient geen actie te ondernemen en kan het wapen behouden zonder enige
beperking. In de toekomst zal hij het wapen enkel nog kunnen overdragen aan een erkend
handelaar, verzamelaar of museum. De uitzondering voor sportschutters met certificaat is
voor deze categorie niet van toepassing. De wapenbezitter kan er ook nog voor opteren om
het wapen aan te passen zodat het niet meer verboden is (door bv kolf vast te zetten zodat de
totale lengte altijd 60cm of meer is).
De omzettingswet bevat een specifieke overgangsbepaling voor wie een vergunning voor
dergelijk wapen heeft die werd afgegeven vanaf 14 juni 2017 en voor 4 juni 201916. In dat
geval is er tijd tot 3 september 2019 om de nodige aanpassingen door te voeren aan het wapen
zodat het wapen niet langer verboden is. Aanpassingen aan de kolf kunnen door de
wapenbezitter zelf gebeuren zonder enige tussenkomst van een wapenhandelaar of van de
proefbank. Wij denken bijvoorbeeld aan het vastschroeven van klap- of schuifkolven
(waardoor een instrument nodig is om de kolf korter te maken), vastschroeven van
verlengstukken aan het wapen waardoor het altijd langer is dan 60cm, inkorten van de kolf
waardoor het wapen altijd, ook in lange versie, korter is dan 60cm, etc..
Het zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn om voor deze categorie vergunningsplichtige
wapens nog een vergunning aan te vragen.

Siège : Union Armes, Chemin d’Oudergem 41, 1970 Wezembeek-Oppem – info@unionarmes.be
Zetel : Wapenunie, Oudergemseweg 41, 1970 Wezembeek-Oppem – info@wapenunie.be
www.wapenwet.be - IBAN: BNP BE51 0015 7027 1362 - BIC : GEBABEBB
Pagina 6 van 13

Wapenunie – Union Armes
wapenwet.be

2.2. Tot halfautomaat geconverteerde automatische wapens en semiautomatische wapens met hogere ladercapaciteit
Wie in het bezit is van een tot semi-automaat geconverteerd automatisch wapen, dient geen
actie te ondernemen indien de vergunning voor het wapen werd afgegeven voor 13 juni 2017
of (voor erkende personen) indien het wapen opgenomen is in het register A voor 13 juni
2017. Het wapen wordt niet ingedeeld als verboden wapen17. Het kan ook nog worden
overgedragen aan een sportschutter die houder is van een certificaat (zie verder) of aan een
erkend wapenhandelaar, museum of wapenverzamelaar.
In dit verband is nog nuttig op te merken dat het geen rol speelt door welke overheid het
wapen geconverteerd wordt. De rechtspraak heeft ondertussen beslist dat een tot halfautomaat
omgebouwd automatisch wapen een vergunningsplichtig wapen is18.
Ook voor de halfautomatische vuurwapens met hoge ladercapaciteit geldt een
overgangsregeling als volgt19:
- Voor laders is vereist dat kan worden bewezen dat ze voor 13 juni 2017 werden
aangekocht. Dit bewijs kan geleverd worden door alle middelen van recht zoals
een schriftelijk bewijsstuk, een overeenkomst, een verklaring, een eed of elk ander
wettelijk toegelaten bewijsmiddel;
-

Er mag nog geschoten worden met wapens die voorzien zijn van een lader met
hogere capaciteit indien het wapen werd verworven en geregistreerd via een
document (vergunning, formulier van overdracht, opname in register) voor 13 juni
2017. Echter, deze laders mogen dan niet gebruikt worden voor wapens die na 13
juni 2017 werden vergund, tenzij ook een certificaat werd aangevraagd (zie
verder).

Voor de wapens die onder de overgangsregeling vallen, geldt de volgende maximale
ladercapaciteit:
Model vuurwapen
halfautomatische pistolen
halfautomatische pistolen IPSC schieten

Maximum capaciteit
20
Geen, maar lengte < 171mm

geweren met pompactie (al dan niet halfautomatisch)

10

karabijnen met hendel met randontsteking

15

karabijnen met hendel met centrale ontsteking

10

grendelkarabijnen met randontsteking

20

grendelkarabijnen met centrale ontsteking

10

halfautomatische karabijnen met randontsteking

40

halfautomatische karabijnen met centrale ontsteking

30

geweren met gladde loop

10

Siège : Union Armes, Chemin d’Oudergem 41, 1970 Wezembeek-Oppem – info@unionarmes.be
Zetel : Wapenunie, Oudergemseweg 41, 1970 Wezembeek-Oppem – info@wapenunie.be
www.wapenwet.be - IBAN: BNP BE51 0015 7027 1362 - BIC : GEBABEBB
Pagina 7 van 13

Wapenunie – Union Armes
wapenwet.be

Indien het wapen verworven of vergund werd na 13 juni 2017, gelden de nieuwe regels (zie
hierna paragraaf 3).
2.3. Vijfjaarlijkse controles
Artikel 32 wapenwet schrijft voor dat, bij de vijfjaarlijkse controle, de overheid dient na te
gaan of nog aan alle voorwaarden voor de afgifte van de vergunning is voldaan.
Voor wapens die voorhanden gehouden worden onder de overgangsregeling, is het belangrijk
te kunnen aantonen dat het wapen verworven en vergund werd voor 13 juni 2017.
Wij adviseren dan ook voorzichtigheidshalve om steeds alle documenten zorgvuldig bij te
houden die de datum van afgifte van de vergunning en de datum van verwerving van het
wapen bewijzen20. Zo bijvoorbeeld wordt soms een nieuwe vergunning tot voorhanden van
een wapen afgegeven na afsluiten van de vijfjaarlijkse controle. Het is van heel groot belang
dat op deze nieuwe vergunning de oorspronkelijke datum van afgifte en verwerven van het
wapen zijn vermeld dan wel dat de vergunning uitdrukkelijk vermeldt dat ze is afgegeven ter
vervanging van een eerdere vergunning.
In elk geval mag geen enkele overheid voor wapens die onder de overgangsregeling vallen
nog bijkomende stukken vragen zoals verklaringen op eer of andere verklaringen. Daar is
geen enkele wettelijke grondslag voor.
2.4. Latere overdracht van de wapens
Zoals gezegd zullen lange halfautomaten die tot minder dan 60cm kunnen worden ingekocht
enkel nog kunnen worden overgedragen indien ze zodanig zijn aangepast dat ze niet meer
onder deze categorie vallen.
Tot halfautomaat geconverteerde automatische vuurwapens en halfautomatische wapens met
hogere ladercapaciteit zullen in de regel enkel nog kunnen worden overgedragen aan
vergunninghouders met certificaat en sportschutterslicentie (zie verder) of, onder
voorwaarden, aan erkende personen.

3. Aanvraag vergunningen semi-automatische wapens
De nieuwe categorieën wapens hebben op zich geen enkele invloed op de mogelijkheid om
vergunningen aan te vragen voor semi-automatische wapens.
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Er is tevens geen enkele wijziging in de procedures met betrekking tot de
vergunningsaanvragen. De gouverneurs dienen dan ook de aanvragen op dezelfde manier te
behandelen als voorheen.
3.1.

Semi-automaten met hogere ladercapaciteit

Wie een vergunning krijgt voor een semi-automatisch wapen, zal dit enkel mogen uitrusten
met een lader zodat hij binnen de limiet van 10 (lange met centraalvuurperussie) of 20 (korte)
patronen blijft.
De wapenwet voorziet in een uitzondering voor sportschutters die houder zijn van een
certificaat, afgegeven door een in België erkende federatie, waarin het volgende wordt
bevestigd21:
- dat de sportschutter lid is van een schietvereniging en daar gedurende ten minste
twaalf maanden regelmatig heeft getraind; en
- het vuurwapen in kwestie voldoet aan de specificaties die vereist zijn voor de
beoefening van een onderdeel van de schietsport dat wordt erkend door een
internationale, officieel erkende schietsportfederatie.
Dit certificaat kan pas worden aangevraagd nadat de gouverneur de wapenvergunning
verleend heeft. De federatie dient immers exact te weten over welk wapen het gaat en dient te
bevestigen dat dit wapen voldoet aan de specificaties voor een discipline. Wie dus nog een
semi-automaat koopt, zal daar eerst mee moeten schieten met een lader met beperktere
capaciteit. Pas na ontvangst van het attest kunnen eventueel laders met hogere capaciteit
gekocht worden. Merk trouwens op dat voor pistolen de maximum capaciteit uberhaupt 20
patronen is (met uitzondering voor IPSC schieten waar een magazijnlengte van 171mm geldt)
en voor lange vuurwapens met centraalvuurpercussie de maximum capaciteit 30 patronen is.
Het is echter wel mogelijk dat een kort semi-automatisch vuurwapen (waar de beperking tot
20 geldt) ook als karabijn beschouwd wordt22. We denken bijvoorbeeld aan de nieuwe kortere
schoudervuurwapens. In dat geval kan de aanvraag van een certificaat wel nuttig zijn om
laders tot 30 patronen te kunnen gebruiken.
3.2.

Tot semi-automaat geconverteerde automatische wapens

Vanaf 3 juni 2019 zal enkel nog een vergunning tot het voorhanden hebben van een tot semiautomaat geconverteerd automatisch vuurwapen kunnen worden afgegeven aan de houder van
een sportschutterslicentie die een certificaat voorlegt (zie hoger). Dit certificaat heeft steeds
betrekking op een specifiek vuurwapen. De federaties moeten immers onderzoeken of dat
specifieke wapen toegelaten is voor een door een aangeboden discipline. Het is dus niet
mogelijk om bij de federatie een algemeen certificaat aan te vragen voor alle geconverteerde
automaten. Wij nemen aan dat de gouverneurs dit certificaat voor het specifieke wapen zullen
opvragen vooraleer ze de vergunning voor het wapen zullen afgeven. Immers, mocht de
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gouverneur een vergunning afgeven zonder dat het certificaat voorligt, dan zou hij een
verboden wapen vergunnen.
3.3.

Uitzondering voor houders van een sportschutterslicentie: het certificaat

De afgifte van deze certificaten door de schietsportfederaties zou geen problemen mogen
stellen. Dit is een opdracht die louter opgelegd wordt door de federale regelgeving en als
dusdanig dus buiten de activiteiten van deze organisaties vallen die gereglementeerd zijn door
de gemeenschappen. Er zijn bovendien tientallen disciplines die erkend zijn door een
internationale schietsportfederatie23 waarbij wapens met hogere ladercapaciteit mogen worden
gebruikt. We denken hierbij aan alle disciplines die door IPSC worden aangeboden, aan PCC
(pistol calibre carbine), ordonnantieschieten (dat gebruik originele wapens met laders vereist),
enz…
Het is voorts ook niet vereist bij de vijfjaarlijkse controle dat wordt aangetoond dat effectief
één van deze disciplines werd beoefend. De wet zegt dat het certificaat enkel moet bevestigen
dat het wapen in kwestie voldoet aan de specificaties voor één van de disciplines en dat de
sportschutter lid is van een schietvereniging en daar minstens 12 maand traint. Nergens wordt
gezegd dat ook met het vergunde wapen moet getraind worden. Het volstaat dus dat men lid
blijft en gedurende twaalf maand traint. De voorwaarde van de sportschutterslicentie zijn
strenger in de zin dat ook vereist is dat er gedurende die twaalf maanden minstens 12
schietbeurten plaatsvonden gespreid over minstens 2 trimesters. Een sportschutter die aan alle
voorwaarden voldoet om zijn sportschutterslicentie te behouden, zal dan ook automatisch aan
alle voorwaarden voldoen.
Tot slot stellen wij vast dat diverse provinciale wapendiensten een “verklaring op eer”
opleggen als voorwaarde om de vergunning af te geven. Vooreerst is de waarde van dit
document, dat nooit uit vrije wil getekend wordt maar enkel onder dwang omdat het een
voorwaarde is voor de afgifte van de vergunning, beperkt. Verklaringen die onder dwang
worden afgelegd zijn immers fundamenteel aangetast door een wilsgebrek. Als de
gouverneurs door het opleggen de verklaring de bedoeling hebben om zich in te dekken tegen
beweringen dat ze vergunningen voor verboden wapens zouden afgeven, bereiken ze dit doel
alvast niet op die manier.
Het opleggen van die verklaringen is ook zinloos. De gouverneur neemt immers geen risico
door de vergunning voor het semi automatisch wapen af te geven. Dit laat de wapenbezitter
immers enkel toe om een vergunningsplichtig wapen te verwerven. Dit kan desgevallend
worden verduidelijkt in het besluit bij de toekenning van de vergunning.
Als de wapenbezitter dan beslist om, zonder certificaat, toch laders met hogere capaciteit te
verwerven, dan bezit hij een verboden wapen dat per definitie niet het voorwerp kan zijn van
de wapenvergunning. Wij zien dan ook niet in welk nut deze verklaring heeft en roepen op
om het document niet te tekenen.
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4. Overgangsregeling voor erkende verzamelaars
Ook erkende personen kunnen deze verboden wapens mogelijks voorhanden hebben indien
dit kadert binnen het voorwerp van hun erkenning.
Voor de erkende verzamelaars is er discussie ontstaan over de vraag of zij allen een nieuwe
erkenning dienen aan te vragen om hun verzameling van automatische en/of verboden
geworden wapens te kunnen behouden24. Uit de wettekst kan niet worden afgeleid dat de
bestaande erkenningen plots beperkt zouden worden.
Het verzamelen van automatische wapens en verboden geworden wapens wordt enkel nog
toegelaten “in individuele speciale gevallen, bij wijze van uitzondering en naar behoren
gemotiveerd, en na het bewijs aan de gouverneur te hebben geleverd dat er maatregelen zijn
getroffen om te kunnen omgaan met risico's voor de openbare veiligheid of de openbare
orde”25. Deze tekst is letterlijk gekopieerd uit de Europese vuurwapenrichtlijn26.
De wettekst vermeldt niet dat deze toelating dient te worden verleend voor het verzamelen
van elk wapen. In de parlementaire voorbereiding wordt ook gezegd dat dit bij de aanvraag
dient te worden beoordeeld. Er dient daarbij ook rekening te worden gehouden met de reeds
bestaande procedure voor verzamelerkenningen. Een erkenning wordt vooreerst afgegeven
rekening houdende met een thema. De overheid weet dus vooraf dat de verzameling mogelijk
automatische wapens kan omvatten, dit wordt ook expliciet gevraagd en in overweging
genomen bij de beoordeling van het thema. Vervolgens wordt een advies gevraagd aan de
burgemeester en aan de procureur des Konings. Deze adviezen hebben betrekking op de
veiligheidsmaatregelen en op de impact voor openbare orde. Het verzamelen van wapens is
trouwens al lange tijd aan veiligheidsvoorwaarden onderworpen27. Bovendien is het verlenen
van een erkenning een administratieve rechtshandeling die steeds gemotiveerd dien te
worden28. Bij het verlenen van de erkenning zal de gouverneur immers steeds overlopen of
aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden voldaan is en zal hij, op basis van de
adviezen, evalueren of er een risico is voor de openbare orde.
Ons standpunt is dan ook dat elke afgegeven verzamelerkenning voldoende waarborgen biedt
en, in het licht van de Europese richtlijn en de aangepast wettekst, gezien kan worden als een
individuele toelating om ook automatische wapens te verzamelen, uiteraard enkel voor zover
deze wapens gevat worden binnen het thema van de verzameling. Het opleggen van deze
bijzondere toelating is daarom enkel relevant voor andere Europese lidstaten waar nog geen
geregeld statuut van erkenningen voor verzamelaars bestaat of waar dergelijke erkenningen
niet dezelfde waarborgen bieden als de erkenningen verleend onder de Belgische wapenwet.
Ook hier zien wij geen enkele toevoegde waarde in het onder dwang laten ondertekenen van
een “verklaring op eer”. In de mate dergelijke verklaring al geldig zou zijn, voegt ze niets toe
vermits de overheid, bij het verlenen van de erkenning, reeds alle criteria geëvalueerd heeft.
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Anderzijds kan de overheid, bij de vijfjaarlijkse controle, wel onderzoeken of de verzameling
nog steeds aan alle voorwaarden voldoet. Bij deze gelegenheid kunnen tevens, indien dit
gemotiveerd kan worden om redenen van openbare orde, aangepaste maatregelen opgelegd
worden. In dit opzicht gaat de Belgische regeling verder dan wat wordt opgelegd in de
Europese vuurwapenrichtlijn.

Nico Demeyere
ondervoorzitter
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
Deze 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)
4
De vew AVWL heeft bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot vernietiging ingesteld tegen de omzettingswet
in de mate dat de nieuwe regels met retro actief karakter worden ingevoerd. Ook het herleiden van de adviesraad
voor Wapens die enkel moet geraadpleegd worden zodat de overheid deze raadpleging kan gebruiken ter
vervanging van een ernstig overleg met de sector wordt aangevochten. De zaak is opgenomen op de rol van het
Grondwettelijk Hof onder nummer 7310 (zie bericht BS 16 januari 2020).
5
Zie bijlage 1 richtlijn 1991/477/EEG zoals gewijzigd door richtlijn 2017/853. Categorie A van deze richtlijn
omvat de verboden wapens. De genoemde wapens worden ingedeeld in respectievelijk categorie A.6, A.7. en
A.8.
6
Zie definitie categorie A.7 richtlijn 2017/853
7
Art. 153, eerste lid, 3°omzettingswet die een 19° en 20° toevoegt aan de lijst van verboden wapens van artikel
3, §1 wapenwet
8
Art. 3, §1, 15° WW
9
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
10
Art. 3, §1, 19° wapenwet
11
Art. 2, 26° wapenwet
12
RvSt arrest nr. 211.147 van 10 februari 2011
13
De vzw AVWL heeft dit middel mee opgeworpen in de procedures bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet
van 5 mei 2019 en bij de Raad van State tegen het Ministerieel Besluit van 20 september 2019
14
Art. 45/2 wapenwet
15
Het begrip “lang” wapen wordt gedefinieerd in artikel 2, 10° wapenwet
16
Art. 199 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)
17
Art. 45/2 wapenwet, ingevoerd door art. 163 omzettingswet
18
Luik, 17 december 2019; Corr. Mechelen, 12 april 2019; Corr. Tongeren 27 november 2019 (deze uitspraken
kunnen worden geraadpleegd op www.wapenwet.be onder de rubriek “rechtspraak”)
19
Art. 3 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
20
Uit dit advies kan niet worden afgeleid dat Wapenunie of de auteur van deze bijdrage het standpunt innemen
dat het niet kunnen aantonen van dit historisch wapenbezit of het niet bijhouden van deze documenten een
inbreuk op de reglementering inzake wapens zou kunnen inhouden dan wel dat hieruit kan worden afgeleid dat
de bewijslast niet langer bij het parket zou liggen om een inbreuk te bewijzen
21
Nieuw artikel 27, §3, vierde lid wapenwet, ingevoegd door artikel 159, eerste lid, 4° omzettingswet
22
Er is geen wettelijk of reglementaire definitie van het begrip “karabijn”
23
Er zijn in de wereld een twintigtal internationaal erkende schietsportfederaties. De olympische federatie ISSF
is de meest bekende. Daarnaast bestaan nog internationale federaties voor tal van niet-olympische disciplines
zoals benchrest, ipsc, ordonnantie schieten, … Er bestaan geen enkel monopolie ten voordele van de olympische
federaties voor het organiseren van het schieten.
24
Zie art. 27, §3, derde lid. Voor verzamelaars wordt, in navolging van een advies van de Raad van State (advies
64.229/1-2-3-4 van 18 november 2018, p. 45-46), nog vereist dat een individuele toelating wordt verleend door
de gouverneur die als een uitzondering dient te worden beschouwd en dient te worden gemotiveerd (door de
2
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aanvrager?). Ook dient het bewijs te worden geleverd dat de erkende verzamelaar maatregelen heeft getroffen
om te kunnen omgaan met de risico’s voor de openbare veiligheid of de openbare orde. Uit de memorie van
toelichting is af te leiden dat deze inschatting gemaakt dient te worden bij de aanvraag van de erkenning (Parl.
St. 2018-19, stuk 3515/1, p. 250).Voor erkende wapenhandelaars dient rekening te worden gehouden met de
beperking in hoeveelheid die is opgenomen in artikel 27, §1, vierde lid wapenwet
25
Art. 27, §3, tweede lid wapenwet
26
Art. 6.3. richtlijn 91/477 zoals gewijzigd door richtlijn 2017/853
27
Koninklijk Besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het
voorhanden hebben, het vervoer en het verzamelen van vuurwapens, munitie of laders.
28
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
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