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

Vragenlijst theoretische proef
De FOD Justitie bezorgde aan de politiediensten verdere aanwijzingen over de organisatie
van de theoretische proeven in het kader van een aanvraag voor een wapenvergunning (art.
3, §3, 7° wapenwet). Hierna onze opmerkingen bij de vragenlijst.
De lokale politiediensten die van de gouverneur opdracht krijgen om een theoretische proef af
te nemen kregen de volgende instructies voor het gebruik van de vragenlijst:
-

Het is toegelaten om de lijst vooraf mee te geven aan de kandidaten voor de proef zodat
ze er kennis kunnen van nemen ;

-

Aan elke kandidaat worden 10 vragen gesteld;

-

De vragen die gesteld worden dienen verband te houden met de wettige reden die door
de betrokkene wordt opgegeven in het kader van de vergunningsaanvraag (zie
kolommen van de lijst);

-

Elke kandidaat dient de vraag over de wettige verdediging te beantwoorden;

-

De antwoorden dienen de elementen te bevatten die in de lijst worden opgegeven, maar
er mag meer uitgebreid geantwoord worden, of andere termen mogen gebruikt worden;

-

De proef mag zowel mondeling als schriftelijk worden afgenomen ;

-

De betrokkene dient 7 vragen juist te beantwoorden om te slagen;

-

Als de betrokkene geslaagd is, kan hem een attest worden afgegeven die toelaat deel te
nemen aan de praktische proef. Dit attest vervangt de voorlopige vergunning (zie het
nieuwe artikel 9bis van het KB van 29/9/91)

-

Een kandidaat die niet slaagt mag zich na een maand opnieuw aanbieden om de proef af
te nemen.

Hierna dus de vragenlijst. De door de auteurs gesuggereerde antwoorden zijn echter soms
onvolledig en zijn niet altijd correct in het licht van de nieuwe wapenwet (was soms ook al
het geval onder de vorige lijst…). De elementen die het antwoord aan de politie dienen te
bevatten, zijn cursief aangeduid. De commentaren van Unact staan aangegeven tussen […] en
zijn in een kleiner lettertype gedrukt.
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Aankoop/Verkoop
1. Ik wens mijn jachtwapen te verkopen aan een jager,
welke formaliteiten dien ik te vervullen ?
Nakijken of de koper ouder is dan 18 jaar, een
jachtverlof heeft en of het decreet van betrokkene het
wapen toelaat [Noot UNACT: het toegelaten zijn voor de jacht

X

in het gewest van de koper is geen wettelijke voorwaarde, en wordt
zonder enige wettelijke grondslag opgelegd door de FOD Justitie.
In de wet staat dat het wapen ontworpen moet zijn voor de jacht]

2. Aan welke voorwaarden moet een jager voldoen die
een wapen wil aankopen ?

X

Een geldig jachtverlof hebben en nakijken of het wapen
toegelaten is voor de jacht volgens het jachtdecreet van
de verblijfplaats van de koper [noot UNACT: ook dit
antwoord is niet gebaseerd op enige wettige grondslag, art. 12, al 1
wapenwet vereist enkel dat het wapen ontworpen is voor de jacht]

3. Welke wapens kan ik kopen voor de jacht ?
Dit wordt bepaald door de toepasselijke jachtwetgeving
in de diverse decreten

X

4. Welke is de minimumleeftijd om een wapen
voorhanden te mogen hebben?
18 jaar

X

X

X

X

X

X

5. Aan wie mag een vergunningsplichtig wapen
X
verkocht worden?
Aan
- een persoon die een vergunning heeft tot het
voorhanden hebben van het wapen of aan de houder van
een geldig jachtverlof
-een erkend verzamelaar die het wapen binnen het
thema van zijn verzameling voorhanden mag hebben
- een erkend wapenhandelaar

X

X

X

X

X

6. Hoe kan ik een vergunningsplichtig wapen
verwerven?
Een vergunning aanvragen (model 4) bij de gouverneur
(niet voor jagers) [noot UNACT : de houders van een

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

sportschutterslicentie alsook de bijzondere wachters kunnen ook
sommige vergunningsplichtige wapens verwerven zonder
voorafgaandelijke vergunning]

7. Kan munitie voor vergunningsplichtige wapens nog
vrij verkocht worden ?
neen, men moet een geldige vergunning hebben die ook
geldig is voor het verwerven van munitie
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8. Ik ben verzamelaar en wil een wapen kopen voor
mijn verzameling. Welke stappen moet ik ondernemen ?

X

- als erkend verzamelaar : inschrijven in register
- als geen erkend verzamelaar: vergunning vragen voor
het wapen
9. Ik ben verzamelaar, mag ik schieten met de wapens
uit mijn verzameling ?
Neen [noot UNACT :Het opgegeven antwoord is foutief art. 1, §1,

X

al. 3 KB 29/12/06 laat een verzamelaar toe te schieten voor het
noodzakelijke testen en onderhoud van zijn wapen]

10. Aan wie mag ik mijn verzamelwapen verkopen?
Aan :-een andere erkend verzamelaar
- een wapenhandelaar
- een andere persoon die een vergunning heeft tot het
voorhanden hebben van het wapen

X
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Transport
1. Onder welke voorwaarden kan een wapen vervoerd
worden?
Zie artikel 21 wapenwet
[noot UNACT : art. 21, 2°houders van een vergunning tot het

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

voorhanden hebben van een vuurwapen en personen bedoeld in
artikel 12, voorzover de wapens vervoerd worden tussen hun
woonplaats en hun verblijfplaats, of tussen hun woon- of
verblijfplaats en de schietstand of het jachtterrein, of tussen hun
woon- of verblijfplaats en een erkende persoon. Tijdens het vervoer
dienen de vuurwapens ongeladen en verpakt te zijn in een
afgesloten koffer, of voorzien te zijn van een trekkerslot of een
equivalente beveiliging]

2.Ik wil gaan jagen in een andere lidstaat van de EU.
Welke stappen moet in ondernemen ?
Europese vuurwapenpas aanvragen (zie ook
regelgeving in andere lidstaat) [noot UNACT : tevens
nakijken of de bijkomende lidstaten in het andere land gevolgd
werden (b.v. uitnodiging voor wedstrijd…]

3. Mag ik mijn wapen dragen in de kantine van de
schietstand ?
Neen
4. Onder welke voorwaarden kunt u, tijdens een reis in
een andere EU lidstaat, uw vuurwapen meebrengen ?
Zie Europese vuurwapenpas [noot UNACT : tevens nakijken

X

X

of de bijkomende lidstaten in het andere land gevolgd werden (b.v.
uitnodiging voor wedstrijd…]

5. Mag u uw wapens uitlenen ? Zo ja, onder welke
omstandigheden?
A – aan erkend wapenhandelaar voor onderhoud
-aan een schutter in mijn bijzijn op de schietstand
(zodra het statuut van de sportschutter in werking zal
zijn, zijn er geen voorwaarden)
- aan een jager als het een lang wapen is [noot
UNACT: lang wapen ontworpen voor de jacht]

X

Formaliteiten
1. Ik ben houder van een jachtverlof dat vervalt en dat ik
niet wens te vernieuwen. Wat moet ik doen met mijn
X
wapens ? Gedurende 3 jaar mag men de wapens houden
zonder munitie, daarna de wapens verkopen, laten
demilitariseren, afgeven aan de politie of een
vergunning vragen (met opgave van wettige reden)
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2. Wat verstaat men onder een geldig jachtverlof ? Een
document dat het recht verleent te jagen dat voorzien is
van het geldigheidsvignet voor het lopende jaar

X

3. Hoe lang blijft een wapenvergunning geldig ? 5 jaar

X

X

X

X

X

X

4. Wat te doen in geval van verlies, vernieling of diefstal X
van het wapen ? De politie en de gouverneur
waarschuwen

X

X

X

X

X

5. Wat te doen in geval van verlies, vernieling of diefstal X
van de vergunning ? De politie verwittigen en een
duplicaat vragen aan de gouverneur

X

X

X

X

X

6. De geldigheidsduur van mijn vergunning verstrijkt,
wat moet ik doen om mijn wapen te kunnen houden ?
De hernieuwing van de vergunning aanvragen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

[noot UNACT :zie art. 32 wapenwet : 5 jaar MAXIMUM]

7. Welke personen kunnen vuurwapens ezitten zonder
vergunning ? De houders van een jachtverlof of een
geldige sportschutterslicentie (en de politie agenten)
[noot UNACT: ook de bijzondere wachters en de houders van een
Europese vuurwapenpas afgeleverd in een andere EU lidstaat]

8. Welke veiligheidsmaatregelen moet ik nemen om de
diefstal van mijn wapen te vermijden ? De wapens
bewaren in een kluis of in een inbraakbestendige koffer,
eventueel trekkerslot plaatsen
9. Wie reikt een wapendrachtvergunning uit?
De gouverneur bevoegd voor de woonplaats van de
verzoeker
10. Hoe lang blijft een wapendrachtvergunning geldig ?
3 jaar
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Accessoires
1. Som de bestanddelen van een patroon op?
Een huls, slaghoedje, poeder en één of meerdere
projectielen

X

X

X

X

X

X

2. Mag men een nachtkijker op een jachtwapen
monteren?
Neen

X

X

X

X

X

X

3. Mag men een geluidsdemper plaatsen op het wapen?
Neen

X

X

X

X

X

X

4. Som de onderdelen of hulpstukken op waarvoor een
afzonderlijke vergunning gevraagd dient te worden als
ze niet samen met het wapen worden aangekocht ?
loop, trommel, kast, grendel, slede, kulas,
sluit of grendelstukken, bascule
Wettige verdediging

X

X

X

X

X

X

Wat verstaat men onder wettige verdediging? (mag
vereenvoudigd worden uitgelegd)
De inhoud van artikelen 416 en 417 S.W. mogen
vereenvoudigd worden weergegeven.

X

X

X

X

X

X

[noot UNACT :aan te geven elementen : bedreiging van de fysieke
integriteit van personen (geen wettige verdediging van goederen),
onrechtmatige aanval, onmiddellijke noodzaak tot verdediging,
onmogelijkheid om de bedreiging anders af te wenden,
proportionaliteit tussen het gebruikte middel en de aard van de
bedreiging. Bij nacht is een vermoeden van wettige verdediging
(weerlegbaar)]

1

de jacht en faunabeheersactiviteiten;
het sportief en recreatief schieten
3
de uitoefening van een beroep dat bijzondere risico's inhoudt
4
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
5
de intentie een verzameling historische wapens op te bouwen
6
de deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten.
2

d
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