Hoe moeten wapens aangegeven
worden?

Einde vrije verkoop
HFD-wapens

›› Wanneer: aanvraag moet gebeuren binnen een jaar na
››
››
››
››

inwerkingtreden KB
Waar: bij lokale politie, die een voorlopige vergunning
geeft
Definitieve vergunning: wordt gratis afgeleverd door de
gouverneur
Voorwaarden: geen
Uitzondering: vergunning kan geweigerd worden wanneer
er gevaar is voor de openbare veiligheid

Wat verandert er voor wapenbeurzen?
Enkel oude buskruitwapens, geneutraliseerde wapens en nietvuurwapens mogen nog verkocht worden

›› Verzamelaars moeten geen aangifte doen per wapen,

enkel de wapens inschrijven in het register
›› Vuurwapens moeten binnen de 15 dagen worden
ingeschreven in register
›› Geen bijzondere beveiligingsmaatregelen

WAPENHANDELAARS
›› Verkoop alleen nog na voorlegging van vergunning of

verzamelerkenning
›› Vuurwapens binnen de 15 dagen inschrijven in de

registers

www.justitie.belgium.be
›› contactgevens van de wapendienst van uw gouverneur
›› omzendbrieven en wetgeving

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER : D. Flore Waterloolaan 115 -1000 Brussel

ERKENDE VERZAMELAARS (>5 VUURWAPENS)

o
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Wat is er beslist?

NIET-ERKENDE WAPENVERZAMELAARS
(≥ 5 VUURWAPENS)

De lijst met vrij verkrijgbare vuurwapens – de zgn. “HFD-lijst* ” –
wordt afgeschaft. Dit betekent dat voortaan geen enkel
vuurwapen nog vrij kan verkocht worden (een vergunning moet
worden aangevraagd).

›› Kunnen een erkenning aanvragen als wapenverzamelaar en

krijgen een voorlopige vergunning
›› Grote soepelheid in opgave thema verzameling (vb. wapens

1° en 2° WO of wapens vroegere HFD-Lijst)
OPGELET: deze maatregel geldt niet voor:
›› Buskruitwapens (behalve moderne replica’s)
›› Geneutraliseerde wapens
›› Wapens gebruikt door historische en folkloristische
verenigingen bij optochten, historische reconstructies
en schuttersfeesten
›› Niet-vuurwapens

›› Kunnen verder deze wapens aankopen en invullen in

register na verkrijging van erkenning en binnen het thema
›› Geen bijzondere beveiligingsmaatregelen

PARTICULIEREN DIE WILLEN DEELNEMEN AAN
HISTORISCHE OF FOLKLORISTISCHE ACTIVITEITEN
OF SCHUTTERSFEESTEN

Wat verandert er voor...
SPORT- EN RECREATIEVE SCHUTTERS
›› Voor hen bestond er al een vergunningplicht (de

vrijstelling voor buskruitwapens blijft bestaan)
›› Alleen aargifte van wapens waarmee ze niet schieten

›› Particulieren kunnen zonder problemen dit soort

activiteiten blijven doen

NIET-ERKENDE WAPENVERZAMELAARS
(< 5 VUURWAPENS) EN GEWONE BEZITTERS

›› De wapens moeten wel worden aangegeven

›› Moeten aangifte doen bij de lokale politie binnen een jaar

na inwerkingtreden KB
›› Controle door lokale politie:
●›
●›
●›

Staat het wapen geseind?
vormt de aanvrager een gevaar voor de openbare orde?
voor de rest worden er geen voorwaarden
gecontroleerd (geen medische controle, geen
theoretische proef, geen praktische proef, geen akkoord
nodig van de huisgenoten, geen wettige reden nodig
als bewijs)

›› De politie geeft aangiftebewijs model 6 af, dat geldt als

voorlopige vergunning
›› Politie bezorgt vergunningaanvraag aan gouverneur
›› Aangifteprocedure is gratis
›› Geen bijzondere beveiligingsmaatregelen

*HFD-wapens zijn historische, folkloristische en decoratieve wapens.
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