UNION NATIONALE DE L'ARMURERIE, DE LA CHASSE ET DU TIR
NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT - EN
SPORTSCHUTTERS

Eerste uitvoeringsbesluit nieuwe wapenwet gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad
Precies zeven maand na inwerkingtreding van de nieuwe wapenwet werd een eerste
uitvoeringsbesluit bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Dit eerste besluit past
voornamelijk de terminologie aan van de oude uitvoeringsbesluiten aan de nieuwe wet. Deze
aanpassingen hebben weinig concrete gevolgen voor de positie van de wapenbezitters. Het
eerste besluit bepaalt de voorwaarden waaraan men moet voldoen om een erkenning als
verzamelaar aan te vragen. Het besluit zegt tevens hoe de wettige reden voor de aanvraag
van een vergunning moet worden aangetoond. Verder wordt gezegd hoe wapens vernietigd
moeten worden. Opmerkelijk in de wijzigingsbepalingen is dat de voorlopige vergunning
wordt afgeschaft en vervangen wordt door een attest. Het nieuwe uitvoeringsbesluit trad op 9
december 2006 in werking. Hierna een overzicht van de meest relevante zaken.
Wettige redenen tot het voorhanden hebben van een wapen
De nieuwe wapenwet vereist dat voor elk wapen wordt aangetoond dat het om een wettige
reden voorhanden wordt gehouden (zie art. 11, §3, 9° wapenwet). Bij de aanvraag van de
vergunning dient te worden aangetoond dat het wapen voor één van de zes in de wet
opgesomde limitatieve redenen voorhanden wordt gehouden:
a) de jacht en faunabeheersactiviteiten;
b) het sportief en recreatief schieten;
c) de uitoefening van een beroep dat bijzondere risico's inhoudt;
d) de persoonlijke verdediging van personen die een objectief en groot risico lopen
en die aantonen dat het voorhanden hebben van een vuurwapen dit groot risico in
grote mate beperkt en hen kan beschermen;
e) de intentie een verzameling historische wapens op te bouwen;
f) de deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke
activiteiten.
Algemeen genomen komt het erop neer dat iemand die wapen aanvraagt voor een bepaalde
reden (b.v. jacht) dit wapen ook voor die activiteit mag gebruiken, en niet voor andere
activiteiten. Het gebruik van het wapen moet dus ergens kaderen binnen de opgegeven
wettige reden. Zo bijvoorbeeld kan een jager verantwoorden dat hij met een vergund
jachtgeweer op de schietstand op een kaart schiet om zijn wapen te onderhouden, te testen
of om de richtmiddelen af te stellen. Wie een wapen vraagt omwille van een beroepsrisico of
omwille van wettige verdediging, mag uiteraard ook met dat wapen schieten om er zich mee
vertrouwd te maken.
Bij de aanvraag van de vergunning dient hier rekening mee gehouden te worden. Het is
immers mogelijk om meerdere wettige redenen op te geven bij de vergunningsaanvraag. Het
kan dus niet om een wapen te vragen met als motief het beginnen van een verzameling, en
dan ook met het wapen te gaan schieten. Wel is dan van belang om effectief het wapen voor
deze redenen te gebruiken.
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In een aantal gevallen dient de wettige reden te worden bewezen aan de hand van een
bewijsstuk:
- sportschutters of recreatie schutters dienen een sportschutterslicentie voor te
leggen, of een attest van een schietstand waaruit blijkt dat ze effectief regelmatig
de schietstand bezoeken;
- jagers dienen een jachtverlof en/of aanstelling als bijzondere wachter voor te
leggen;
Wie als wettige reden een beroepsrisico opgeeft, dient met alle middelen aan te tonen dat hij
een persoonlijk risico loopt naar aanleiding van zijn beroepsactiviteiten. Daarnaast moet hij
ook nog aantonen dat hij het wapen noodzakelijk voorhanden moet hebben om dit risico te
beperken. Voor persoonlijke verdediging moet aangetoond worden dat “de aanvrager reeds
alle haalbare maatregelen heeft genomen”, dus dat een wapen bijna de enige mogelijkheid is
om nog meer bescherming te bieden. Zoals dit eigenlijk al het geval was onder de vroegere
administratieve circulaires binnen de oude wapenwet, wordt het dus uiterst moeilijk om een
wapen vergund te krijgen met als motief persoonlijke verdediging.
Wie zijn vergunningsaanvraag motiveert door de intentie een verzameling uit te bouwen,
moet geen bijzondere zaken aantonen. Hij kan niet met het om deze reden vergunde wapen
schieten, en mag maar één patroon voor het wapen voorhanden hebben. In de praktijk zullen
aanvragen van wapens die niet passen binnen een thema dat mogelijk in aanmerking
genomen kan worden voor een erkenning als verzamelaar worden afgewezen. De
kandidaat-verzamelaar zal dus allicht reeds van bij de eerste collectiestukken in de richting
van een thema moeten werken wil hij na zijn tiende aankoop erkend kunnen worden als
verzamelaar.

Houders van een Europese wapenpas afgeleverd in een andere EU lidstaat
Deze wapenbezitters kunnen hun wapen voorhanden hebben op grond van artikel 12, al. 3
wapenwet. Ze kunnen met hun vuurwapenpas enkel munitie verwerven en mogen maximum
150 patronen voorhanden hebben. In geen geval kan met een Europese vuurwapenpas een
wapen verworven worden.

Erkenningen als verzamelaar
Wie meer dan tien vergunningsplichtige wapens wenst te verzamelen, kan een erkenning als
verzamelaar aanvragen bij de gouverneur van zijn woonplaats. De verzamelaar dient dan
niet meer voor elk bijkomend wapen een bijkomende vergunning aan te vragen. In de wet
wordt aan de uitvoerende macht de bevoegdheid gegeven om “inhoudelijke voorwaarden”
waaraan de verzameling moet voldoen vast te leggen. Indien in de verzameling wapens
voorkomen die na 1945 gefabriceerd zijn, kan de uitvoerende macht ook bijzondere
technische voorwaarden opleggen.
In het eerste besluit worden de inhoudelijke criteria vastgelegd. Een verzamelaar moet
vooreerst bewijzen reeds tien behoorlijk vergunde vuurwapens voorhanden te hebben. Dit is
geen nieuwe voorwaarde, ze was al opgenomen in de wapenwet. Het eerste
uitvoeringsbesluit bepaalt dat de tien vergunde wapens bij het toekennen van de erkenning
dienen te worden ingeschreven in het register van de verzamelaar. De vergunningen mogen
worden teruggestuurd.
Daarnaast moet de verzamelaar een thema opgeven. Dit thema moet “de uitbreiding van het
musea of de verzameling rechtvaardigen en tevens beperken”. Allicht is het de bedoeling om
een thema op te geven waarbij aangeduid wordt welke het verband moet zijn tussen de
verzamelde wapens. We kunnen hierbij denken aan een verzameling van wapens
gefabriceerd of gepatenteerd in een bepaalde periode, aan wapens die gebruikt werden door
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een bepaald leger, tijdens een bepaalde historische periode, tijdens een bepaald conflict,
etc… Tevens kan een thema worden gekozen in functie van de manier waarop de wapens
vervaardigd zijn of van een technische ontwikkeling in de bewapening. Ook het aanleggen
van een verzameling die de ontstaansgeschiedenis van een modern wapen illustreert kan
een mogelijk thema zijn. Het thema mag echter niet te ruim zijn, het moet steeds mogelijk
zijn om de grens van de verzameling af te bakenen aan de hand van het opgegeven thema.
Het thema dient te worden gekozen bij de aanvraag van de erkenning. Het is dus zaak een
thema te kiezen dat alles omvat wat men wil verzamelen in de toekomst. Het is ook mogelijk
om een nieuwe erkenning te vragen waarbij het thema wordt uitgebreid. Omgekeerd kan de
gouverneur het thema beperken indien het “te ruim” of “onverantwoord” lijkt.
In de overgangsregeling is voorzien dat verzamelaars die een erkenning bezitten waarop
nog geen thema vermeld is, een thema moeten kiezen uiterlijk op 8 januari 2008. Ze kunnen
hun bestaande verzameling behouden, maar kunnen enkel nog wapens bijkomend
verwerven die passen in het thema.
Een verzamelaar mag niet schieten met de verzamelde wapens, tenzij voor hun
noodzakelijke onderhoud en testen.
Verder legt het nieuwe besluit een zeer verregaande beperking op voor verzamelaars van
wapens die na 1945 gefabriceerd werden. Er mag immers slechts één exemplaar van een na
1945 gefabriceerd wapen met hetzelfde model, kaliber en benaming worden verzameld.
Daarbij stelt zich de vraag naar de notie “model”. Dit is bijzonder relevant, voor wie b.v. als
thema de ontstaansgeschiedenis van “the Black rifle” zou hebben. Dergelijke verzamelaar
heeft per definitie meerdere wapens in een zelfde kaliber, met dezelfde benaming (“M16”) en
zelfde model (dat is nu net het thema). Er kan worden aangenomen dat een wapen dat een
specifieke ontwikkelingsfase in de ontstaansgeschiedenis vertegenwoordigt als een wapen
van een ander model kan worden aangemerkt. Ook hier geldt als overgangsregel dat men de
bestaande verzameling mag behouden, en dat de beperking van het aantal te verzamelen
wapens enkel speelt voor bijkomende verwervingen.
De gouverneur kan ook steeds het aantal wapens dat mag worden verzameld beperken in
functie van de veiligheidsregels die in acht worden genomen voor de opslag van de wapens.
Er mogen tevens slechts 10 patronen voorhanden worden gehouden voor wapens
gefabriceerd na 1945, tenzij de erkenning ook geldig is voor het verzamelen van munitie. Het
is dus aan te bevelen steeds het verzamelen van munitie op te nemen in de
erkenningsaanvraag.

Lijst van vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde
Aan de lijst worden alle vuurwapens toegevoegd die vervaardigd zijn vóór 1897, alsook alle
vuurwapens waarvoor geen aangepaste munitie meer wordt vervaardigd.

Uitvoeringsbesluit oude wapenwet
Het KB van 20 september 1991, zoals gewijzigd, ter uitvoering van de oude wapenwet wordt
aangepast aan de terminologie van de nieuwe wapenwet. Zo wordt nu overal verwezen naar
de lokale politie (i.p.v. naar de burgemeester, de gemeentepolitie, rijkswachtcommandant,…). Verwijzingen naar jacht- en sportwapens, verweerwapens of
oorlogswapens worden geschrapt of vervangen door “vergunningsplichtige wapens.Tevens
wordt verduidelijkt dat de lokale politie en de gouverneur van de verblijfplaats bevoegd zijn
voor alle procedures met betrekking tot vergunningen. Er wordt niet langer verwezen naar de
woonplaats (zie ook artikel 11 wapenwet).
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Model 9 voor overdrachten van vuurwapens tussen jagers, sportschutters of
bijzondere wachters
In de nieuwe wapenwet kunnen jagers, bijzondere wachters, en in de toekomst ook
sportschutters (eens de licentie er is), sommige vergunningsplichtige wapens verwerven
zonder vooraf een vergunning te moeten aanvragen. In het eerste uitvoeringsbesluit wordt
bepaald dat de overdrachten van deze wapens geregistreerd worden via een bericht van
overdracht “model 9.
Het model 9 blijft dus eigenlijk bestaan, maar is enkel nog voorbehouden voor de houders
van een jachtverlof, sportschutterslicentie of aanstelling als bijzonder wachter. Jagers en
bijzondere wapens kunnen “lange wapens ontworpen voor de jacht” voorhanden houden.
Daarbij vereist de wettekst niet dat het gebruik van deze wapens ook toegestaan is voor de
jacht in het gewest dat aan de jager het jachtverlof heeft uitgereikt.
De situatie voor de sportschutters is nog niet duidelijk. Vooreerst bestaat de
sportschutterslicentie nog steeds niet. Als alles loopt zoals gepland zou vanaf april 2007 elke
gemeenschap over een licentie moeten beschikken. Verder dient de lijst van wapens die
sportschutters kunnen kopen dient nog door de minister te worden vastgesteld. Uw federatie
houdt u dan op de hoogte en doet het nodige om de licenties zo snel mogelijk uit te schrijven
voor de bestaande leden die aan alle voorwaarden voldoen.
Het formulier blijft hetzelfde formulier als onder de oude wet. De procedure werd wel
gewijzigd:
o bij overdracht aan of tussen jagers, bijzondere wachters of sportschutters onderling
moet de koper zijn identiteitskaart of reispas voorleggen samen met zijn jachtverlof,
aanstelling als bijzondere wachter of sportschutterslicentie. Binnen de acht dagen na
de overdracht dient het witte exemplaar van het model 9 door de overdrager naar de
gouverneur van de verblijfplaats van de koper te worden gestuurd. De overdrager
behoudt het gele exemplaar, en geeft het roze exemplaar aan de verkrijger. De
diensten van de gouverneur houden vervolgens een kopie van het model 9, en sturen
het witte exemplaar terug naar de verkrijger van het wapen. Op dit witte exemplaar is
een registratienummer vermeld. Bij overdracht aan een persoon die geen
verblijfplaats in België heeft, dient het witte exemplaar naar het Centraal
Wapenregister te worden gestuurd.
o Bij overdracht van het wapen aan een erkende persoon, dient de erkende persoon
het wapen in te schrijven in zijn registers en een model 9 op te stellen. Binnen de
acht dagen na de overdracht moet de erkende persoon het witte exemplaar van het
model 9 naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de overdrager sturen.
Indien de overdrager geen verblijfplaats heeft in België dient het witte exemplaar naar
het Centraal Wapenregister te worden gestuurd.
De overdracht tussen particulieren van vergunningsplichtige wapens blijft dus mogelijk. Net
zoals dat het geval was onder de oude wetgeving, is niet vereist dat alle verkopen via een
erkende persoon verlopen. Uiteraard moeten de nieuwe procedures worden nageleefd.

Nieuwe vergunningen
Voor de nieuwe vergunningen wordt nog steeds het “model 4” gebruikt. Op dit model dient
de wettige reden te worden vermeld waarvoor de vergunning is uitgereikt, alsook de
vervaldatum van de vergunning.
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Bij verkoop van een vergunningsplichtig wapen aan een vergunninghouder dient het deel B
binnen de acht dagen door de overdrager te worden verstuurd aan de gouverneur bevoegd
voor de verblijfplaats van de verkrijger.
Bij het verstrijken van de geldigheidsduur van de vergunning dient de vergunning binnen de
acht dagen te worden teruggestuurd naar de overheid die ze heeft uitgereikt. Let op: deze
regel geldt niet in de overgangsperiode. Vergunningen uitgereikt onder de oude wet blijven
geldig tot ze zijn vervangen door een vergunning toegekend onder de nieuwe wet indien de
hernieuwing van de vergunning vóór 30 juni 2007 werd aangevraagd bij de gouverneur. Een
wijziging van de wapenwet in die zin werd op 23 december 2006 goedgekeurd in Kamer en
Senaat.

Voorlopige vergunningen zijn afgeschaft
Het is niet meer mogelijk een voorlopige vergunning aan te vragen.
Wie tijdelijk wil schieten met wapens die wettig door andere schutters voorhanden worden
gehouden kan aan de gouverneur een vergunning aanvragen voor een vuurwapen. Als de
aanvrager van de vergunning verklaart over nog niet voldoende ervaring te beschikken om
een praktische proef af te leggen, zal de gouverneur hem een attest bezorgen. Dit attest
wordt gedateerd, en blijft geldig tot de aanvrager de praktische proef heeft afgelegd, met een
maximumduur van één jaar. De houder van het attest mag zich op de schietstand
voorbereiden op het afleggen van de praktische proef en mag daarbij vergunningsplichtige
wapens gebruiken die hem worden ter beschikking gesteld door de uitbater van de stand, de
houder van een vergunning tot het voorhanden hebben van het wapen of de houder van een
sportschutterslicentie.
Om het attest te bekomen dient de aanvrager aan alle voorwaarden voor de aanvraag van
een vergunning (meerderjarigheid, geen antecedenten, medisch attest, theoretische proef,
geen verzet inwonende gezinsleden en aantonen wettige reden) voldoen.
Tijdens de looptijd van het attest wordt de aanvraagprocedure voor de vergunning
opgeschort. Zodra de aanvrager slaagt voor de praktische proef, wordt zijn
vergunningsaanvraag verder behandeld.
Voor sportschutters zal via de voorlopige sportschutterslicentie in een eenvoudiger
procedure voorzien worden om nieuwe leden toe te laten kennis te maken met de
schietsport. Meer informatie daarover volgt zodra het statuut van de sportschutter geregeld
is.
Voor sportschutters zal in de toekomst een statuut geregeld worden via een “voorlopige
sportschutterslicentie”. Deze licentie zal nieuwe leden toelaten om onder bepaalde
voorwaarden kennis te maken met de schietsport en daarbij vergunningsplichtige wapens
onder toezicht te hanteren. Meer informatie daarover volgt zodra het statuut van de
sportschutter geregeld is.
Nieuwe vergunningen moeten binnen vier maand afgeleverd worden
Het nieuwe uitvoeringsbesluit laat artikel 31 wapenwet in werking treden. Daardoor dienen
de gouverneurs binnen de vier maanden na ontvangst van de vergunningsaanvraag te
beslissen over de toekenning of weigering van de vergunning. De termijn van vier maanden
kan door de gouverneur worden verlengd mits gemotiveerde beslissing.
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Administratief Beroep bij de Minister van Justitie
Onder de oude wetgeving was er geen bijzonder administratief beroep mogelijk tegen de
beslissingen (of het gebrek aan beslissing) door de gouverneurs. Het eerste
uitvoeringsbesluit bepaalt dat de regeling over het administratief beroep mogelijk is bij de
minister van Justitie in werking is getreden. Een beroep bij de federale wapendienst is
mogelijk in volgende gevallen:
o De gouverneur neemt geen beslissing over de aanvraag voor de erkenning of de
vergunning binnen de in de wet voorziene termijn van vier maand, waarbij hij geen
gemotiveerde beslissing nam om de termijn te verlengen. Het uitblijven van de
beslissing is voldoende om een administratief beroep in te dienen;
o De gouverneur neemt een beslissing tot schorsing, intrekking of beperking van de
erkenning of vergunning;
o De gouverneur neemt een beslissing tot weigering van de erkenning of vergunning
Het is evenwel niet mogelijk een beroep in te dienen tegen onontvankelijke aanvragen (b.v.
tegen onvolledige aanvragen of aanvragen gericht aan een niet-bevoegde gouverneur).
Het beroep moet binnen de vijftien dagen na de beslissing, of na het verstrijken van de
termijn van 4 maand waarbinnen beslist moest worden. Het is dus zaak steeds te kunnen
bewijzen wanneer de aanvraag naar de gouverneur verstuurd werd. Het is daarom aan te
raden de aanvragen aangetekend te versturen.
Het beroep dient gericht te worden aan de federale wapendienst per aangetekend schrijven.
Een kopie van de bestreden beslissing moet, op straffe van nietigheid, bij het verzoekschrift
worden gevoegd. De wet vereist tevens dat het verzoekschrift in beroep gemotiveerd is,
d.w.z. dat het duidelijk moet aangeven waarom de bestreden beslissing onwettig is, niet
gemotiveerd is, of aangetast is door andere gebreken. De federale wapendienst dient binnen
de zes maanden na ontvangst van het beroep uitspraak te doen.
Wijziging KB 24 april 1997 veiligheidsvoorwaarden wapenhandel
De veiligheidsvoorwaarden voor erkende personen en wapenopslagplaatsen werden
aangepast aan de nieuwe terminologie in de wapenwet. Daarbij werd gepoogd om de
bestaande veiligheidsklassen zoveel mogelijk te laten overeenkomen met de terminologie in
de nieuwe wet.
Op één punt is dit echter niet helemaal geslaagd. Klasse C omvatte vroeger enkel
verweervuurwapens, alle lange jacht- en sportwapens zaten in klasse B. Het verschil is
nochtans belangrijk, vermits de houder van een opslagplaats klasse C de verweerwapens
buiten de openingsuren van de zaak diende te bewaren in een koffer die aan speciale
normen voldoet (“nachtkoffer”), of in een beveiligde kamer. In het nieuwe KB worden ook
lange repeteervuurwapens onder klasse C ingedeeld. Bijgevolg dienen ook deze wapens
buiten de openingsuren afzonderlijk te worden opgeslagen in een nachtkoffer of beveiligde
ruimte. In de praktijk is deze maatregel moeilijk uitvoerbaar. Er blijkt bereidheid te zijn om de
tekst op het KB aan te passen om dit probleem te verhelpen.
Verder wordt nog bepaald dat voor de zwaarste klassen vereist is dat het alarmsysteem is
aangesloten bij meldkamer die erkend is in het kader van de wet op de private veiligheid.

Afschaffing vergunningen tot het voorhanden hebben van een opslagplaats
In de nieuwe wapenwet is geen opslagplaatsvergunning meer nodig. Bij het uitreiken van de
vergunning zal telkens worden nagegaan of aan de veiligheidsvoorwaarden voldaan is.
Daarbij zal men zich allicht inspireren op het bestaande KB van 24 april 1997 zoals
aangepast (zie hoger). Voor niet-erkende personen zullen na overleg met de adviesraad
veiligheidsregels worden opgelegd. Meer info hierover volgt nog.
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Toegang tot de schietstanden
Particulieren moeten nog steeds jaarlijks een getuigschrift van goed gedrag en zeden
voorleggen om toegang te kunnen krijgen tot een schietstand. Er wordt onderzocht om in de
toekomst een vereenvoudiging te voorzien voor de houders van een sportschutterslicentie.
Verder mag enkel geschoten worden door de houder van een geldige vergunning, een
registratiebewijs (model 6 of model 9), een sportschutterslicentie of een attest met het oog
de voorbereiding van de praktische proef. Jagers die hun wapens lieten registreren middels
hun jachtverlof kunnen dus nog steeds hun wapens op de schietstand gebruiken, zij
beschikken immers over een registratiebewijs.

Procedure regularisatie illegale wapens
Wapens die niet door de nieuwe wet verboden zijn, en voorhanden werden gehouden zonder
vergunning onder de oude wet kunnen vergund worden in het kader van een
amnestiemaatregel (art. 44, §1 wapenwet). In het eerste uitvoeringsbesluit wordt geregeld
hoe deze maatregel wordt uitgevoerd:
o De wapens dienen ongeladen, gedemonteerd en verpakt te worden aangeboden aan
de lokale politie
o De lokale politie onderzoekt onmiddellijk of de wapens geseind staan. Indien de
wapens geseind staan, wordt lastens de aangever een proces verbaal opgesteld dat
met het oog op verdere vervolging wordt doorgegeven aan het parket. Indien het
wapen niet geseind staat, krijgt de betrokkene een ontvangstbewijs. Hij hoeft dan
geen vervolging meer te vrezen.
o De politie staat de aangever bij met het opstellen van een vergunningsaanvraag.
Daarbij dient een wettige reden te worden opgegeven (jagen, sport- of recreatief
schieten);
o Tijdens het onderzoek wordt het wapen in bewaring gehouden door de lokale politie.
Bij een gunstige beslissing over de vergunning wordt het wapen teruggegeven. Bij
een weigering van de vergunning heeft de aangever de keuze:
o Binnen de maand aanduiden aan welke erkende persoon hij het wapen wenst
over te dragen;
o Aangeven dat hij het wapen wenst te laten neutraliseren;
o Aangeven dat hij afstand wil doen van het wapen zonder vergoeding.
o Vermits steeds een vergunningsaanvraag wordt ingediend, zullen steeds rechten en
retributies betaald moeten worden, zelfs bij weigering van de vergunning. Deze
rechten bedragen 65 EUR voor één wapen, 85 EUR voor 2 wapens, 95 EUR voor 3
wapens en 105 EUR voor 4 of meer wapens.
Procedure vergunning “model 9 wapens”
Jagers en sportschutters (eens de licentie er is) zullen hun wapens kunnen houden op model
9. Ze dienen zich met de ongeladen, gedemonteerde en behoorlijk verpakte wapens aan te
bieden bij de lokale politie. Wie een jachtverlof of sportschutterslicentie heeft, krijgt
onmiddellijk en gratis een nieuw model 9 mee. Voor sportschutters is belangrijk dat de
overgangsregeling tot 30 juni 2007 verlengd is. Daardoor hebben sportschutters er dus nog
steeds belang bij te wachten tot ze hun licentie hebben om initiatief te nemen.
Voor wie geen jager of sportschutter is, wordt een voorlopig registratiebewijs “model 6”
afgegeven indien de aangever meerderjarig is en niet veroordeeld is voor sommige
misdrijven. De vergunningsaanvraag wordt doorgestuurd naar de gouverneur. In het geval
van model 9 wapens mag de aanvrager de wapens houden tot de vergunning wordt
uitgereikt. Onder geen beding mag de politie deze wapens dus inhouden, tenzij indien de
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betrokkene eerdere veroordelingen opliep. Als de vergunning geweigerd zou worden, heeft
de aanvrager de keuze:
o Binnen de acht dagen het wapen overdragen aan een erkend persoon;
o Het wapen laten neutraliseren;
o Afstand doen van het wapen zonder enige vergoeding.
Vermits ook hier steeds een vergunning wordt aangevraagd, dienen steeds rechten en
retributies te worden betaald, zelfs indien de vergunning wordt geweigerd, of zelfs indien de
aanvrager nadien zijn wapen registreert met de sportschutterslicentie. Het bedrag van de
rechten en retributies varieert van 65 tot 105 EUR, naargelang het aantal vergunningen dat
ineens wordt aangevraagd. Bij vergunningen aangevraagd na het verstrijken van de
overgangstermijn op 30 juni 2007 zal steeds een retributie van 65 EUR per wapen
verschuldigd zijn.

Amnestie verboden en illegale wapens
Het verboden of illegale wapen dient verpakt, en, indien mogelijk, gedemonteerd en
ongeladen te worden aangeboden. Aan de hand van de kenmerken van het wapen wordt
onderzocht of het wapen geseind is. Indien het wapen geseind is, wordt lastens de aangever
een proces-verbaal opgemaakt dat wordt doorgestuurd aan het parket met het oog op
verdere vervolging.
Als het wapen niet geseind is, wordt anonimiteit gegarandeerd, wordt de aangever vrijgesteld
van vervolging en wordt een ontvangstbewijs afgegeven.
Daarna wordt het wapen in principe vernietigd. Zeldzame en didactisch interessante wapens
worden bezorgd aan politiescholen of openbare musea die hierom verzoeken.
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