De gewijzigde wapenwet
van 2018

In januari 2018 werd de wapenwet van 2006 gewijzigd.1
Deze brochure focust op twee belangrijke nieuwigheden:
›› het einde van de vrije verkrijgbaarheid van laders

voor vuurwapens
›› een nieuwe aangifteperiode voor vuurwapens

1. Wet van 7 januari 2018 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende
regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het
Burgerlijk Wetboek, B.S. 12/01/2018.
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Wat doet u als u al laders bezit?
Als u al eigenaar bent van een lader moet u zich tegen
uiterlijk 1 januari 2019 in regel stellen.
›› U hebt een vergunning model 4: u mag automatisch
laders bezitten die horen bij het vuurwapen dat
onder die vergunning valt.
›› U bent een jager, sportschutter of bijzondere
wachter: u mag automatisch laders bezitten die
horen bij het voor u bestemde type vuurwapen.
›› U hebt een Europese vuurwapenpas: u mag
automatisch laders bezitten die horen bij de
vuurwapens die daarop zijn vermeld.
›› U bezit laders maar u valt niet onder een van
bovenstaande categorieën: de wet voorziet
overgangsmaatregelen van 1 maart 2018 tot en met
31 december 2018 (zie blz. 8).

Laders niet langer vrij
verkrijgbaar

Als u vuurwapens bezit die voor 8 april 2016 door de
Proefbank voor vuurwapens werden geneutraliseerd,
mag u de lader die erbij hoort vastlassen op het
vuurwapen. Zo wordt die definitief onbruikbaar.

Wat verandert er?
De verkoop of de overdracht (zelfs kosteloos) van laders
aan particulieren is sinds 22 januari 2018 enkel nog
toegestaan aan:
›› houders van een wapenvergunning (model 4) of;
›› houders van een gelijkgesteld document (bv. een
jachtverlof of een sportschutterslicentie) én het
model 9.
Laders verkopen of overdragen op openbare markten,
beurzen en andere plaatsen zonder vaste vestiging is
voortaan verboden.
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Nieuwe aangifteperiode 2018
Waarom?
In deze nieuwe aangifteperiode kan u een laatste keer uw
wapenbezit regulariseren.
Als u illegaal beschikt over vergunningsplichtige
vuurwapens, munitie of laders en u laat die niet
regulariseren, dan riskeert u een straf van één maand tot
vijf jaar en een geldboete van 100 euro tot 25 000 euro.

Wat?
Regularisatie betekent zoveel als vrijstelling van
strafvervolging wegens illegaal wapenbezit.
De regularisatie heeft betrekking op:
›› vergunningsplichtige vuurwapens (dus niet
de verboden wapens zoals volautomatische
vuurwapens);
›› munitie voor vergunningsplichtige vuurwapens;
›› laders voor vergunningsplichtige vuurwapens.

Wie?
Om te kunnen regulariseren, moet u voldoen aan
minstens één van volgende voorwaarden:
›› het illegaal wapenbezit heeft tot op het moment
van de aangifte niet geleid tot een specifiek procesverbaal of een specifieke onderzoeksdaad (verhoor,
huiszoeking enz.) door een politiedienst of een
gerechtelijke overheid;
›› het wapen werd op uw naam geregistreerd in het
Centraal Wapenregister vóór 9 juni 2006.
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Wanneer?
U kan aangifte doen van het vergunningsplichtige
vuurwapen, de munitie en/of de lader vanaf 1 maart
2018 tot en met 31 december 2018.
Na deze periode is een aanvraag tot erkenning,
vergunning of registratie op basis van model 9
onontvankelijk en riskeert u gerechtelijke vervolging.

Hoe?
U contacteert de lokale politie van uw verblijfplaats om af
te spreken waar en wanneer u het wapen, de lader of de
munitie moet aangeven.
Bij de aangifte moet het wapen ongeladen,
gedemonteerd en verpakt zijn. De munitie moet
afzonderlijk van het wapen worden verpakt.
De lokale politie overhandigt u een ingevuld en
ondertekend aangiftebewijs en gaat na of het wapen
geseind staat en of u aan de voorwaarden voldoet om te
regulariseren.

Welke regularisatiemogelijkheden heeft u?
Er zijn verschillende mogelijke scenario’s:
›› Een registratie aanvragen als jager, bijzondere
wachter of sportschutter (model 9)
U mag het wapen (en de lader/munitie) thuis
voorhanden hebben tot u het model 9 ontvangt
van de gouverneur.
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›› Een vergunning aanvragen (model 4)

De lokale politie onderzoekt of u het wapen (en de
lader/munitie) thuis voorhanden mag hebben in
afwachting van de beslissing van de gouverneur. Is
het controleonderzoek ongunstig, dan moet u het
wapen (en de lader/munitie) in bewaring afgeven
bij de lokale politie of bij een gemachtigd of erkend
persoon zoals een wapenhandelaar.
U krijgt een vergunning om een vuurwapen
te bezitten als u voldoet aan de wettelijke
voorwaarden (onder meer: medisch attest,
wettige reden, akkoord inwonende meerderjarige
gezinsleden, enz.). U moet ook een retributie
betalen.
Passief bezit van een vuurwapen, dus zonder
munitie, is niet mogelijk. (Behalve volgens de
uitzonderingen die zijn voorzien in artikelen 11/1 en
11/2, tweede en derde lid van de wapenwet.)
›› Een erkenning aanvragen als verzamelaar

(model 3)
Hier geldt dezelfde procedure als bij het
voorgaande punt (Een vergunning aanvragen).
Let op! Als u een erkend verzamelaar bent en
u bezit laders die horen bij vuurwapens
passend in het thema van de verzameling, dan
moet u geen uitbreiding van de verzameling
aanvragen.
In het tegenovergestelde geval of als u een
nieuwe verzameling van laders wil aanleggen,
dan is die aanvraag gratis onder twee
voorwaarden:
›› u dient de aanvraag in tijdens de
aangifteperiode:
1 maart 2018 - 31 december 2018;
›› de aanvraag heeft uitsluitend betrekking op
laders.
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›› Neutralisering van het wapen of de lader door de

Proefbank voor vuurwapens
U krijgt uiterlijk drie maanden de tijd om het wapen
of de lader te laten neutraliseren. Ondertussen mag
u het wapen of de lader thuis voorhanden hebben.
Na de deadline zal de lokale politie het wapen of de
lader in beslag nemen.

› Vrijwillige afstand
De vrijwillige afstand is gratis. De lokale politie zal
het wapen, de lader of de munitie van u aannemen
en doorsturen om te vernietigen. Zeldzame en
interessante vuurwapens kunnen evenwel in de
collectie van een wetenschappelijke instelling,
publiek museum of politieschool belanden.

›› Overdracht (verkoop, gift) aan iemand die

gemachtigd of erkend is
U krijgt uiterlijk drie maanden de tijd om het
wapen of de lader over te dragen of de kandidaatovernemer moet binnen de drie maanden een
vergunning of erkenning aanvragen. Ondertussen
mag u het wapen, de munitie of de lader thuis
voorhanden hebben. Na de deadline zal de lokale
politie het wapen, de lader of de munitie in beslag
nemen.
Voor informatie over de wetgeving en voor
meer details bij de nieuwe regelgeving: zie de
website van de FOD Justitie
justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/
veiligheid_en_criminaliteit/wapens
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