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Lijst wapens sportschutterslicentie gepubliceerd 
 
Op 30 maart 2007 werd de lijst van wapens ontworpen voor het sportschieten bekend 
gemaakt. Deze lijst is voornamelijk gebaseerd op de Europese wapenrichtlijn 91/477, maar 
bevat enkele interessante vernieuwingen. De lijst biedt interessante perspectieven voor 
sportschutters, maar is momenteel echter nog dode letter omdat in nog geen enkele 
gemeenschap de sportschutterslicenties werden uitgereikt. In de Franse gemeenschap staat 
men het verst en komen de eerste licenties er allicht reeds in mei 2007 al aan. In Vlaanderen 
wordt het ontwerp decreet deze maand nog in het Vlaams Parlement besproken. Hierbij een 
korte toelichting. 
 
In de nieuwe wapenwet wordt de indeling van de wapens volledig herzien. Er 
bestaan nog slechts drie categorieën wapens, nl. de verboden wapens, de 
vergunningsplichtige wapens en de vrij verkrijgbare wapens. Alle vuurwapens zijn in 
principe vergunningsplichtig, tenzij ze verboden zijn of vrij verkrijgbaar zijn (b.v. 
vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde). Ook alle 
wapens die gebruikt worden voor het jagen of het sportschieten zijn dus 
vergunningsplichtig. 
 
De categorie van de “jacht- en sportwapens”, zoals die bestond in de oude wapenwet 
van 3 januari 1933, bestaat niet meer. Deze “jacht- en sportwapens” waren eigenlijk 
aangifteplichtige wapens die konden overgedragen worden mits registratie via een 
formulier van overdracht “model 9”. 
 
De nieuwe wapenwet laat echter toe dat sommige groepen personen, onder andere 
jagers in het bezit van een jachtverlof en sportschutters in het bezit van een 
sportschutterslicentie, vergunningsplichtige wapens kunnen voorhanden hebben 
zonder voor deze wapens een vergunning aan te vragen (zie artikel 12 wapenwet, te 
raadplegen op www.wapenwet.be). Het moet duidelijk zijn dat de wapens van jagers 
en sportschutters onder deze uitzondering voorhanden worden gehouden  
vergunningsplichtig blijven.  
 
Voor de jagers ligt deze uitzonderingsregel reeds volledig vast. Het jachtverlof 
bestaat immers reeds lange tijd in de gewesten. De jager die houder is van een 
jachtverlof kan “lange vuurwapens ontworpen voor de jacht” voorhanden houden 
zonder voor elk wapen een vergunning te moeten aanvragen. Momenteel is er een 
discussie over het begrip “ontworpen voor de jacht”. De FOD Justitie weigert 
consequent om de wet op dit punt toe te passen. Ze voegt namelijk een voorwaarde 
toe aan de wet door te vereisen dat de lange vuurwapens waarvan sprake ook 
toegestaan zijn voor de jacht in het gewest dat het jachtverlof van de jager heeft 
uitgereikt. De vraag ligt ondertussen voor bij de rechtbanken.  
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Voor de sportschutter is de uitzondering nog niet geregeld. Vooraleer sportschutters 
vuurwapens kunnen verwerven zonder een vergunning te moeten aanvragen, zijn er 
twee zaken nodig: 
 

- Het statuut van de sportschutter dient geregeld te worden door de 
gemeenschappen (dit zijn de deelstaten bevoegd voor sport); 

 
- De minister van justitie dient de lijst vast te stellen van de 

vuurwapens ontworpen voor het sportschieten. Dit gebeurde door 
het Ministrieel Besluit van 15 maart 2007 dat op 30 maart 2007 werd 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (Ministrieel Besluit van 
15 maart 2007 tot bepaling van de lijst van vuurwapens ontworpen 
voor het sportschieten, waarvoor de houders van een 
sportschutterslicentie vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht, B.S., 
30 maart 2007, 3de editie). 

 
 
a. Statuut van de sportschutter
 
Wat het statuut van de sportschutter betreft, staat de Franse gemeenschap het verst. 
Op 14 november 2006 nam het Franse Gemeenschapsparlement een decreet aan 
over het statuut van de sportschutter. Dit decreet is al in werking, maar kan niet 
uitgevoerd worden wegens gebrek aan uitvoeringsbesluiten. Nu de 
uitvoeringsbesluiten terug zijn van de  Raad van State, verwachten ze dat ze vrij 
binnenkort in het Belgisch Staatsblad zullen verschijnen. Daarna zal gestart worden 
met het afleveren van de licenties. De licentie in de Franstalige gemeenschap zal 
toelaten om vuurwapens te verwerven in het kader van de schietdisciplines erkend 
door de Franse Gemeenschap die tevens voorkomen op de lijst van de minister van 
justitie. 
 
De Duitstalige gemeenschap kopieerde het decreet van de Franse gemeenschap. 
Ook dit decreet verscheen reeds in het Belgisch Staatsblad. Allicht zal de Duitse 
gemeenschap ook de uitvoeringsbesluiten van de Franse gemeenschap kopiëren 
zodat ook in de Duitstalige gemeenschap vanaf mei de eerste licenties zullen worden 
afgeleverd. 
 
In Vlaanderen heeft de minister bevoegd voor sport tussen juni 2006 en maart 2007 
gewerkt aan een ontwerp decreet. De tekst zal eind april 2007 besproken worden in 
het Vlaams parlement. Tevens zijn de ontwerp uitvoeringsbesluiten klaar. Het is nog 
niet bekend wanneer de eerste licenties zullen worden uitgereikt. Er wordt tevens 
gezocht naar een oplossing tegen het verstrijken van de overgangsperiode op 30 juni 
2007. 
 
 
b. Lijst van wapens ontworpen voor het sportschieten
 
Een sportschutter in het bezit van een geldige sportschutterslicentie zal, zonder 
vooraf telkens een vergunning te vragen, vuurwapens ontworpen voor het 
sportschieten voorhanden kunnen houden die zijn opgenomen in een lijst vastgesteld 
door de minister van Justitie. 
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De minister van Justitie heeft deze lijst nu vastgesteld. Deze lijst bevat de volgende 
wapens: 
 

1. de repeteervuurwapens waarvan de totale lengte groter is dan 60 cm of waarvan de 
looplengte groter is dan 30 cm, met uitzondering van de lange gladloop repeteervuurwapens 
met een looplengte van minder dan 60 cm en van de vuurwapens met pompactie; 

2. de enkelschotsvuurwapens met getrokken loop waarvan de totale lengte groter is dan 60 cm 
of waarvan de looplengte groter is dan 30 cm; 

3. de enkelschotsvuurwapens met gladde loop; 
4. de enkelschotsvuurwapens met randontsteking met een totale lengte van minstens 28 cm; 
5. de vuurwapens met twee naast of boven elkaar geplaatste lopen waarvan de totale lengte 

groter is dan 60 cm; 
6. de specifiek voor het sportschieten ontworpen pistolen met maximum vijf schoten van kaliber 

.22; 
7. de wapens die, via het sluitstuk, via de loopmond of via de voorkant van de trommel 

uitsluitend met zwart kruit of met patronen met zwart kruit en afzonderlijke ontsteking geladen 
worden en waarvan het brevet dateert van voor 1890. 

 
Deze wapens kunnen enkel voorhanden worden gehouden “voor zover de 
sportschutterslicentie voorziet in hun gebruik”. Dus enkel vuurwapens nodig voor het 
beoefenen van een schietsportdiscipline toegelaten in het decreet voor de 
sportschutters kunnen worden verworven. 
 
Algemeen is de lijst gebaseerd op de Europese vuurwapenrichtlijn 91/477. Deze 
richtlijn verplicht de lidstaten van de EU ertoe om het verwerven van sommige 
vuurwapens (opgenomen onder categorie B van de richtlijn) steeds afhankelijk te 
maken van een vergunning. Deze verplichting geldt onder andere voor 
vuistvuurwapens en lange semi-automatische wapens. Daarnaast staat de richtlijn 
toe dat de lidstaten het voorhanden houden van sommige wapens onderwerpen aan 
registratie, of dat sommige wapens vrij verkocht kunnen worden. Beide categorieën 
wapens staan opgesomd onder categorie C en D in de richtlijn. 
 
De lijst die de minister aanneemt, herneemt hoofdzakelijk de categorieën C en D (zie 
1° tot 4° van de lijst) uit de richtlijn. Er werden echter volgende wijzigingen 
aangebracht: 

- de richtlijn laat toe dat repeteervuurwapens (dus vuurwapens met een lader of 
magazijn die niet automatisch herladen, zoals b.v. grendelgeweren, lever 
action geweren, …) waarvan de totale lengte langer is dan 60cm voorhanden 
worden gehouden mits registratie. De Europese richtlijn laat tevens toe dat 
repeteervuurwapens met een gladde loop die langer is dan 60cm voorhanden 
worden gehouden zonder vergunning (zoals bijvoorbeeld een riotgun met 
lange loop).  Deze mogelijkheid wordt in de lijst uitgesloten. Een sportschutter 
kan immers op zijn licentie nooit een geweer met “pompactie” voorhanden 
houden. Het speelt hierbij geen rol of het pomp actie geweer een gladde of 
een getrokken loop heeft. Een FN Tromblone in .22 kan dus b.v. niet op 
licentie verworven worden; 

 
- de wapens onder het vijfde punt zijn technisch gezien hetzelfde als de wapens 

onder het derde punt: tweelopen zijn immers enkelschotsvuurwapens met 
gladde loop, alleen hebben ze meerdere gladde lopen 

 
- de pistolen “specifiek ontworpen voor het sportschieten” in kaliber .22 “met 

maximaal 5 schoten” worden aan de lijst toegevoegd.  
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- Op de lijst komen tevens de zwartkruitwapens voor. 

 
 
De categorie van de pistolen specifiek ontworpen voor het sportschieten in kaliber 
.22 met maximaal vijf schoten laat ruimte voor interpretatie. Deze categorie is 
nergens elders in de wapenwet of in de Europese richtlijn gedefinieerd. Vooreerst zal 
het moeilijk zijn om uit te maken of een pistool in kaliber .22 “specifiek” ontworpen is 
voor het sportschieten. Dit zal o.i. het geval zijn als het wapen door de fabrikant 
specifiek in het gamma voor sportschutters is opgenomen. Veel producenten maken 
immers kleinkaliberversies in .22LR van hun sportpistolen. We nemen aan dat deze 
pistolen specifiek ontworpen zijn voor het sportschieten. 
 
Verder is niet duidelijk wanneer een wapen “vijf schoten” heeft. Er wordt niet 
verwezen naar de capaciteit van de lader van het pistool, noch is vereist dat de lader 
onverwijderbaar is. Het besluit vereist dus niet dat de capaciteit van de lader beperkt 
zou zijn tot 4 patronen als het mogelijk is een patroon in de kamer te laden, of tot 5 
patronen in andere gevallen. Dit is ook logisch, vermits laders niet aan de wettelijke 
proef onderworpen onderdelen zijn en dus vrij verkrijgbaar zijn. Er is immers geen 
vergunning vereist tot het voorhanden hebben van een lader. Het beperken van de 
ladercapaciteit zou dus zinloos zijn. Onzes inziens kan dus elk pistool dat specifiek 
ontworpen is voor het sportschieten worden voorhanden gehouden. Alleen mag het 
wapen nooit meer dan “vijf schoten” hebben, waardoor er dus nooit meer dan vijf 
patronen in het wapen mogen zitten tijdens het schieten. Dit biedt ongetwijfeld 
interessante perspectieven om sportschutters toe te laten veel gebruikte wapens in 
.22LR (b.v. de Walther P22, Browning Buckmark, Sig Mosquito, Walther GSP, …) te 
verwerven zonder een vergunning te moeten aanvragen. 
 
De wapens die op de lijst voorkomen, zullen kunnen voorhanden gehouden mits het 
invullen van een aangepast formulier van overdracht model 9. We verwachten dat 
binnenkort een nieuw modelformulier bekend zal worden gemaakt. 
 
Het is belangrijk dat de verkoop op model 9 enkel kan aan de houder van een 
sportschutterslicentie in de zin van de wapenwet. De lidkaarten van de federaties die 
soms ook de vermelding “sporschutterslicentie” bevatten, zijn niet geldig. Deze 
lidkaarten (geel van kleur) geven enkel aan dat de betrokkene lid is van de federatie, 
maar zijn niet geldig om een wapen voor sportschieten voorhanden te hebben. Het is 
nog wachten tot de nieuwe licenties zijn uitgereikt vooraleer men echt gebruik kan 
maken van de in de wet voorziene uitzondering. 
 
Als we dit alles bekijken, dan zou, eens het statuut van de sportschutter overal 
geregeld is, de situatie voor de sportschutter er als volgt uitzien: 
 

- Alle handvuurwapens (pistolen en revolvers) en semi-automatische lange 
wapens (b.v. voor ordonnance schieten) blijven op vergunning zoals dit het 
geval was onder de wapenwet van 1933. Voor deze vergunning zal de 
gewone procedure bij de gouverneur gevolgd moeten worden en zal een 
belasting gevraagd worden (tot 105 EUR in de overgangsperiode die op 30 
juni 2007 afloopt); 
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- De wapens die men had onder “model 9” zal men op model 9 kunnen 
houden zonder hier een vergunning aan te moeten vragen (en dus zonder 
ook taksen te moeten betalen) als men een sportschutterslicentie heeft; 

 
- De kaliberbeperking uit de oude wetgeving (kalibers voor verweer- of 

oorlogswapens) is geschrapt. Een lang repeteervuurwapen met getrokken 
loop in b.v. kaliber .22LR, .308W, .223 Rem, 30-06, kan zonder vergunning 
worden verworven door de houder van een sportschutterslicentie. Dit opent 
nieuwe perspectieven voor geweerdisciplines. Ook voor de lever-action 
wapens geldt de kaliberbeperking niet meer. Een lever-action in b.v. 357 
magnum kan op de licentie als aan de voorwaarden voldaan is voor de 
licentie; 

 
- Voor de meeste zwartkruitwapens zal geen vergunning meer gevraagd 

moeten worden, ook als het replica’s zijn van een model dat voor 1897 
gepatenteerd werd; 

 
Wie aan de voorwaarden van het sportschuttersdecreet voldoet, zal dus nieuwe 
mogelijkheden hebben in vergelijking met de oude wet in de zin dat de 
kaliberbeperking niet meer geldt en  dat het mogelijk is pistolen in .22 te kopen. Het 
is ook ergens logisch dat de strengere voorwaarden die zullen worden opgelegd in 
het decreet ook meer mogelijkheden bieden voor wie eraan voldoet. 
 
Sportschutters die wapens bezitten die op de lijst voorkomen hebben er dus belang 
bij te wachten tot ze hun licentie hebben. Ze kunnen dan hun wapens registreren of 
laten registreren via het model 9. Voor wie reeds zijn wapens liet registreren bij de 
politie via model 6 is het te laat. Deze sportschutters zullen hun vergunningen 
afgeleverd krijgen voor één of vijf jaar, en zullen de taks (tot 105 EUR) moeten 
betalen. Ze kunnen, eens ze hun licentie hebben, hun wapens dan overzetten op hun 
licentie om te vermijden dat de taks opnieuw betaalbaar is bij de vernieuwing van de 
vergunning. 
 
UNACT rekent erop dat de sportschutterslicentie snel geregeld zal worden door de 
gemeenschappen, zodat iedereen zich tegen 30 juni 2007 in orde kan stellen.  
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