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

KOSTPRIJS NIEUWE VERGUNNINGEN BEKEND
In de derde editie van het Belgisch Staatsblad van 28 december 2006 werd de
programmawet I gepubliceerd waarin bepaald wordt hoeveel de erkenningen en
vergunningen onder de nieuwe wapenwet zullen kosten. Deze tarieven treden onmiddellijk in
werking.
Een vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig wapen zal 65 €
kosten. Nieuw is ook dat de betaling niet meer gebeurt via fiscale zegels, maar door
overschrijving op de rekening van de wapendienst van de gouverneur bevoegd voor de
verblijfplaats van de aanvrager. Er wordt 25€ doorgestort aan het gemeentebestuur van de
verblijfplaats van de verzoeker. Hetzelfde bedrag is verschuldigd voor elke vernieuwing van
de vergunning (na maximaal 5 jaar). De taks is niet verschuldigd voor vergunningsplichtige
wapens die geregistreerd zijn op een jachtverlof of sportschutterslicentie.
Een wapendracht vergunning kost 90€ en blijft 3 jaar geldig.
Erkenningen voor wapenhandel en munitie kosten tussen 300€ en 600€, afhankelijk van het
voorwerp van de erkenning. Een erkenning als verzamelaar kost 300€. Ook deze bedragen
zullen telkens opnieuw betaald moeten worden na maximaal 5 jaar (voor verzamelaars) of 7
jaar (voor wapenhandelaars).
Voor aanvragen ingediend uiterlijk op 30 juni 2007 (dit is het einde van de overgangsperiode)
geldt een verminderd tarief:
- 1 vergunning kost 65€
- 2 vergunningen kosten 85€
- 3 vergunningen kosten 95€
- 4 vergunningen (of meer) kosten 105€
Indien het ontwerp van programmawet niet gewijzigd wordt, geldt bij de hernieuwing van de
vergunningen het gewone tarief van 65€ per vergunning. Voor wie meerdere wapens bezit,
wordt dit dus een zware bijkomende kost. Bovendien worden de bedragen nog jaarlijks
geïndexeerd…
Deze belangrijke kost binnen maximaal vijf jaar zal allicht een belangrijk obstakel vormen
voor de aangifte van wapens. Daardoor dreigt de wet één van haar belangrijkste
doelstellingen, nl. het correct registreren van legaal wapenbezit en het verbeteren van
opspoorbaarheid van wapens, voorbij te schieten. Het wordt nu ook meer en meer duidelijk
dat het deze regering niet zozeer te doen is om de openbare veiligheid, maar dat er ook geld
in het laatje moet komen.
UNACT blijft een evenwichtige wapenwet verdedigen die een zeker kader biedt voor legaal
wapenbezit en registratie van wapens mogelijk maakt. De door de regering aangekondigde
belasting bij de hernieuwing van de vergunningen is een maatregel die tegen deze
doelstelling ingaat en een ernstig obstakel zal vormen voor een effectieve registratie van alle
wapenbezit.
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