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Parlementaire vraag Tony Van Parijs verduidelijkt wapenwet 
 
Op woensdag 20 september 2006 interpelleerde kamerlid Tony Van Parijs (CD&V) de minister van 
Justitie over de uitvoering van de wapenwet. De minister verduidelijkte een aantal zaken omtrent de 
nieuwe wapenwet als volgt: 
 

• Het is niet noodzakelijk dat tegen 9 december 2006 alle vergunningen onder de nieuwe wet 
zijn uitgeschreven. Men zal zijn wapen nog in bezit mogen houden als men een 
ontvangstbewijs heeft van de aanvraag voor een vergunning gericht aan de gouverneur. 
Samen met de originele vergunning model 4 toont dit ontvangstbewijs aan dat men in orde is 
met de nieuwe wet. Deze oplossing vindt wel geen steun in de tekst van de wet zelf, maar is 
enkel een standpunt van de minister. Vraag is of de rechtbanken hier rekening mee zullen 
houden. Verder merkt Tony Van Parys terecht op dat de interpretatie van de minister een 
effectieve controle op het wapenbezit bemoeilijkt. 

 
• Als het Arbitragehof artikel 48, al. 2 van de wapenwet zou schorsen of vernietigen, dient geen 

nieuwe vergunning te worden aangevraagd voor verweer- of oorlogswapens die al langer dan 
vijf jaar in bezit zijn. Er zal dan ook geen belasting verschuldigd zijn. Wij verwachten eind 
september een eerste uitspraak van het Arbitragehof. Daarom adviseren wij iedereen die al 
langer dan vijf jaar vergunningen heeft voor verweer- en oorlogswapens om nog te wachten 
initiatief te nemen. Afhankelijk van de definitieve uitspraak van het Arbitragehof zullen wij 
tijdig, en dus zeker vóór 1 december 2006, onze leden inlichten over de te nemen acties. 

 
• Het is momenteel wettelijk onmogelijk om een retributie te vragen voor de uitreiking van 

nieuwe vergunningen. De meeste gouverneurs schreven dan ook nog geen vergunningen uit 
in afwachting van een nieuwe regeling voor de retributies. De minister antwoordt nu dat de 
gouverneurs de vergunningen onmiddellijk mogen uitreiken, zonder een retributie in te 
houden. Ze kunnen dus de nieuwe vergunningen om deze redenen niet meer uitstellen. 
Achteraf, nadat de nieuwe retributieregeling er is, zal dan de retributie verschuldigd zijn. Er zal 
tijdelijk een degressief tarief worden ingevoerd: 40 EUR voor de eerste vergunning, 60 EUR 
voor twee vergunningen, 70 EUR voor drie vergunningen, en 80 EUR voor vier vergunningen 
of meer. Deze regeling zal allicht niet gelden bij de hernieuwing van de vergunningen. Dan zal 
telkens het dan geldende tarief voor één vergunning verschuldigd zijn. Wie dus binnen vijf jaar 
bijvoorbeeld 5 vergunningen moet vernieuwen, zou dan 200 EUR dienen te betalen. 

 
Wij houden u via onze website verder op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. De uitspraken van het 
Arbitragehof in het kader van de beroepen die wij instelden zullen een belangrijke impact hebben. 
 
In elk geval kunnen de gouverneurs het afleveren van nieuwe vergunningen nu niet meer uitstellen 
onder het voorwendsel dat er geen retributie regeling is. 
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