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UNION NATIONALE DE L'ARMURERIE, DE LA CHASSE ET DU TIR 

 
NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT - EN 

SPORTSCHUTTERS 
 
 

 
Wetsontwerp houdende regeling van economische en individuele 

activiteiten met wapens. 
 
 
De vreselijke moorden in Antwerpen hebben bij een grote meerderheid van de bevolking een 
grote verontwaardiging en een even groot onbegrip gewekt. De gevolgen laten zich merken, 
maar hoe zijn we in die situatie verzeild geraakt?   
 
Politici begonnen onmiddellijk met een schuldige te zoeken. Onder andere de 
wapenbezitters werden aan de schandpaal genageld voor de moorden in Antwerpen. 
Onmiddellijk na het incident nam de eerste minister actie. De voorzitster van de 
justitiecommissie in de Kamer heeft al het nodige gedaan om een nieuwe wapenwet zo snel 
mogelijk te laten goedkeuren in de kamercommissie. Het 49 artikels tellende wetsontwerp 
werd, samen met 44 amendementen, in recordtijd besproken. Na 6 uur keurde de commissie 
het wetsontwerp goed dat niet werd goedgekeurd door de vorige regering omwille van de 
ontelbare technische en juridische fouten. 
 
De tekst die werd aangenomen in de plenaire zitting van 18 mei is verre van duidelijk en 
spreekt zichzelf verschillende keren tegen. Verschillende belangrijke punten voor de 
praktische uitvoering zijn niet ingevuld. Daarom is deze tekst niet uitvoerbaar in de praktijk. 
Er zijn onvoldoende mensen en middelen voorzien om alle aanvragen en vergunningen te 
behandelen in de voorziene termijn. Om deze redenen lanceert onze vereniging, samen met 
verschillende jachtverenigingen, schuttersverbonden, verzamelaars en andere 
wapenbezitters een politieke, juridische en publieke campagne tegen deze wet. Wij 
verzoeken u onze website regelmatig te bezoeken voor meer informatie. 
 
Deze eerste analyse van de “nieuwe wet” is gebaseerd op de tekst die aangenomen is in de 
Kamer van Volkvertegenwoordigers op 18 mei 20061. Deze tekst is naar de Senaat gestuurd. 
Artikel 78 van de Grondwet zegt dat 15 senatoren kunnen beslissen om de wet een tweede 
keer kunnen stemmen in de Senaat. Deze beslissing moet genomen worden binnen 15 
dagen nadat de wet naar de Senaat gestuurd is. Deze wachttijd verstrijkt op 2 juni 2006. 
Ondanks de berichtgeving in de krant is het dus nog niet uitgesloten dat de tekst nog 
gewijzigd wordt door een evocatie door de Senaat. 
 
In deze analyse wordt met “het wetsontwerp” het wetsontwerp bedoeld houdende de 
regeling  van de van economische en individuele activiteiten met wapens. Hieronder vindt u 
onze analyse van het wetsontwerp. Wij hebben ons beperkt tot de aspecten die relevant zijn 
voor de wapenbezitters. 
 

                                                 
1 Parlementaire Documenten, De Kamer, 2005-2006, 2263/005 
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I. INDELING VAN DE WAPENS 
 
Het wetsontwerp onderscheidt 3 categorieën wapens: 

- Verboden wapens 
- Wapens met vrije verkoop 
- Wapens onderworpen aan vergunning 

 
De categorie die onderworpen is aan registratieplicht (cat. C en D in de Europese richtlijn 
91/477) wordt afgeschaft. De vuurwapens die tot op heden als “jacht- en sportwapens” 
werden geklasseerd (mod.9) worden dus in principe vergunningsplichtig. Het wetsontwerp 
voorziet in speciale overgangsregelingen voor jacht- en sportwapens die door het 
wetsontwerp2 vergunningsplichtig worden (zie hieronder). 
 
Het algemene principe van het wetsontwerp is dat voor elk vuurwapen een vergunning zal 
nodig zijn. We bekijken hierna de categorieën verboden wapen en wapens met een vrije 
verkoop voor zover dit relevant is voor de wapenbezitter. 
 

a. Verboden wapens 
 

Het wetsontwerp bepaalt dat volgende wapens verboden zijn : 
(i) « Wapens ontworpen voor uitsluitend militair gebruik, zoals automatische 

vuurwapens. […] » ; 
(ii) « Vuurwapens waarvan de kolf of de loop op zich in verschillende delen kan 

worden uiteengenomen, vuurwapens die zodanig zijn vervaardigd of gewijzigd 
dat het dragen ervan niet of minder zichtbaar is dan wel dat hun technische 
eigenschappen niet meer overeenstemmen met die van het model zoals 
omschreven in de vergunning tot het voorhanden hebben ervan en vuurwapens 
die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen3» 

(iii) « vouwgeweren boven kaliber 20»4 
(iv) « vuurwapens uitgerust met de volgende onderdelen en hulpstukken, evenals 

de volgende onderdelen en hulpstukken afzonderlijk: 
- geluiddempers; 
-    laders met een grotere capaciteit dan de normale capaciteit zoals bepaald 
door de minister van Justitie voor een bepaald model vuurwapen 
-    richtapparatuur voor vuurwapens, die een straal projecteert op het doel 
-  mechanismen die toelaten een vuurwapen om te vormen tot een 
automatisch vuurwapen »5 

(v) « door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aangewezen 
tuigen, wapens en munitie die een ernstige bedreiging voor de openbare 
veiligheid kunnen vormen en wapens en munitie die om die reden alleen de 
diensten bedoeld in artikel 27, § 1, tweede en derde lid, voorhanden mogen 
hebben »6 

 
De beschrijving van volgende categorieën laten een grote interpretatievrijheid toe aan het 
ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken. Volgens ons omvat (ii) niet de lange wapens 
met een plooikolf. Een plooikolf dient namelijk niet om het wapen minder zichtbaar te maken, 
maar om het dragen ervan gemakkelijker te maken. Bovendien hebben wapens met een 

                                                 
2 art. 44, §2 van het ontwerp 
3 art. 3, §1, 8° van het ontwerp 
4 art. 3, §1, 11° van het ontwerp 
5 Art. 3, §1, 15° van het ontwerp 
6 Art. 3, §1, 16° van het ontwerp 



 Analyse van het wetsontwerp houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens. 
  p. 3/8 
 

plooikolf nog altijd een totale lengte groter dan 60 cm7. Men kan dus onderdeel (ii) niet 
gebruiken om een plooikolf te verbieden.  
 
De wapens bedoeld in (iii) zijn in de huidige wetgeving al verboden8. 
 
De lijst van vuurwapens en toebehoren in (iv) bevat geluidsdempers en richtmiddelen die 
een straal projecteren op het doel. Deze tuigen zijn reeds verboden als “verdoken 
aanvalswapens“ in de huidige wetgeving9.  Het verbod van mechanismen die toelaten een 
wapen volautomatisch te maken is gebaseerd op de wens van de wetgever om alle 
automatische wapens te verbieden (zie (i), waarin automatische wapens verboden worden). 
Enkel verzamelaars zullen nog automatische wapens mogen bezitten indien de slagpin 
verwijderd is10. 
 
Punt (v) van de lijst laat de ministers van Justitie en Binnenlandse zaken toe om bepaalde 
tuigen of vuurwapens te klasseren als voorwerpen die een ernstig gevaar voor de openbare 
veiligheid zijn. Ondanks het feit dat het gevaar voor de openbare veiligheid gemotiveerd 
moet worden door de bevoegde minister en dat de wet enkel spreekt over een “ernstig” 
gevaar, kunnen we verwachten dat deze categorie de basis zal zijn voor verschillende 
arbitraire maatregelen van de uitvoerende macht. Het volstaat niet enkel dat een wapen 
gebruikt wordt door ordediensten om het in deze categorie te plaatsen. De ministers moeten 
expliciet een reden geven waarvoor precies dat model of die specifieke munitie de openbare 
veiligheid in het gedrang kan brengen. 
 
De verboden wapens mogen niet vervaardigd, hersteld, te koop aangeboden, overgedragen, 
vervoerd, opgeslagen worden en niemand mag ze dragen of voorhanden hebben. 
 
Het bezit van verboden wapens, zonder dat er sprake is van een “opslagplaats”, is niet 
verboden door de huidige wet11. Na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, kunnen de 
bezitters van verboden wapens vervolgd worden. De eigenaars van verboden wapens 
kunnen afstand doen van deze wapens gedurende een periode van 6 maand na de 
inwerkingtreding van de nieuwe wet12. 
 
De eigenaars van een automatisch vuurwapen moeten hun wapen op onomkeerbare wijze 
laten omvormen naar semi-automatisch, laten neutraliseren of afstand doen van hun wapen 
binnen het jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet13. Wanneer men besluit afstand te 
doen van een automatisch wapen heeft men recht op een eerlijke vergoeding, te bepalen 
door de minister van Justitie14. 
 

b. Wapens op vrije verkoop 
 
De categorie wapens die vrij verkocht kunnen worden bevatten de niet-vuurwapens, zoals 
luchtkarabijnen, blanke wapens, namaakwapens etc… Bepaalde namaakwapens of niet-
vuurwapens waarvan de kinetische energie 7.5J (gemeten op 2.5 meter van de loop) 
overschrijdt, staan in principe op vergunning15.  
                                                 
7 Art. 2, 9° van het ontwerp 
8 Art. 3, al. 1 van de wet van 3 januari 1933, aangepast door art. 1 van de wet van 9 maart 1995 
9 Art. 3, al. 1 van de wet van 3 januari 1933, aangepast door art. 1 van de wet van 9 maart 1995 
10 art. 27, §3, al. 2 van het ontwerp 
11 Art. 4, al. 1 van de wet van 3 januari 1933 
12 Art. 45, §1 van het ontwerp 
13 Art. 45, §2 van het ontwerp 
14 Art. 45, §3 van het ontwerp 
15 Art. 48, al 1 van het ontwerp en het K.B. van 30 maart 1995 betreffende de klassering van bepaalde 
wapens op lucht of gas en wijzigende het K.B. van 20 september 1991 betreffende de wapens voor 
wapenrek en het K.B. van 11 januari 1995 dat bepaalde alarmwapens als verweerwapens klasseert. 
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Vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarden, gedefinieerd door 
de Koning, kunnen vrij verkocht worden. In de debatten in de commissie van justitie heeft de 
vertegenwoordiger van de minister uitgelegd dat het om de wapens voor wapenrekken gaat 
die al op de huidige lijst staan16. Wanneer deze wapens bedoeld zijn voor de jacht, en dus 
buiten het historisch of folkloristisch kader vallen, worden ze beschouwd als 
vergunningsplichtige wapens. De wetgeving voor wapens voor wapenrekken is dus niet 
veranderd. Inde huidige wetgeving kunnen wapens voor wapenrekken vrij verkocht worden, 
maar men heeft een vergunning nodig of met moet zich registreren (mod. 9) als men ermee 
wil schieten. 
 
 
De vuurwapens die, overeenkomstig de regels vastgesteld door de Koning, definitief voor het 
schieten onbruikbaar zijn gemaakt, kunnen ook nog vrij verkocht worden. De bepalingen van 
de huidige wet blijven dus van kracht17. 
 
Voor de vuurwapens die ontworpen zijn voor het geven van alarm of signalen, 
reddingsactiviteiten, slachten van dieren of visserij met harpoenen, of bestemd zijn voor 
industriële of technische doeleinden blijven de huidige uitvoeringsbesluiten in principe van 
kracht18. 
 
Het dragen van een wapen dat vrij verkocht mag worden is niet toegelaten tenzij het een 
wettige reden19 heeft. Het dragen van een wapen in het kader van een historische 
manifestatie of re-enactment is een wettige reden.  
 
 
II. AANKOOP EN BEWARING VAN EEN VUURWAPEN 
 
 

a. Algemeen principe van de vergunning 
 
Het grote principe van het wetsontwerp is dat elk wapen onderworpen zal zijn aan een 
vergunning. Deze wapens mogen niet worden overgedragen behalve aan erkende personen 
of aan personen die een vergunning voor het houden van wapens bezitten. 
 
De vergunningen zullen afgeleverd worden door de gouverneur van de provincie waar de 
aanvrager woont20. Het wetsontwerp zegt niet tot wie men zich moet wenden met een 
aanvraag, wij vermoeden dat men zijn aanvraag aan de gouverneur moet richten. De 
korpschef van de politie van de woonplaats van de aanvrager moet een advies geven binnen 
de drie maanden na datum van de aanvraag. Dit is opmerkelijk, aangezien de korpschef van 
de politie niet onmiddellijk op de hoogte zal gebracht worden van de aanvraag. Wanneer de 
gouverneur van plan is het advies van de korpschef te vragen loopt men het risico dat deze 
laatste geen tijd zal hebben om de aanvraag te onderzoeken. 
 

                                                 
16 Annex 1 van het K.B. van 20 september 1991 betreffende wapens voor wapenrekken. 
17 Art. 48, al. 1 van het ontwerp en annex 2 van het K.B. van 20 september 1991 betreffende wapens 
voor wapenrekken 
18 K.B. van 1 maart 1998 betreffende de klassering van bepaalde signaalpistolen, slachttoestellen, 
verdovingswapens en tuigen om honden af te richten voor de jacht. 
19 Art. 9 van het ontwerp 
20 Art. 11, §1 van het ontwerp 
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De gouverneur kan, na een advies van de procureur des Konings bevoegd voor de 
woonplaats van de wapenbezitter, de vergunningen ook intrekken, beperken of schorsen 
wanneer21: 

- het bezit van wapens de publieke orde in gevaar brengt 
- de reden die opgegeven werd bij de aanvraag niet meer van toepassing is. 

 
Het is wachten op de uitvoeringsbesluiten om de procedure te kennen. Wij vermoeden dat 
de procedure gelijkaardig zal zijn aan de procedure die momenteel geldt voor het 
voorhanden hebben van een oorlogswapen. Wanneer meer informatie beschikbaar is zullen 
wij u deze mededelen. 
 
De vergunningen voor niet-inwoners van België zullen afgeleverd worden door de minister 
van Justitie. Voor inwoners van een andere lidstaat van de Europese Unie mag de 
vergunning niet afgeleverd worden zonder voorafgaand akkoord van het land van de 
aanvrager22. De lidstaat in kwestie wordt op de hoogste gesteld als de vergunning wordt 
afgeleverd. Het wetsontwerp bevestigt dat een niet-inwoner de praktische proef niet moet 
afleggen23. 
 
Elke nieuwe vergunning zal afgeleverd worden voor een maximumtermijn van 5 jaar. Een 
minimumperiode werd niet bepaald24. Wapenbezit wordt dus slechts tijdelijk. De beperkte 
geldigheidsduur van een vergunning is een overbodige maatregel aangezien de wet voorziet 
dat de vergunning beperkt, ingetrokken of geschorst kan worden wanneer er een gevaar 
voor de openbare orde is, of de reden voor de vergunning vervallen is25. Bovendien bevat de 
wet een permanente controle op het wapenbezit26. Voor een vernieuwing van een 
vergunning moet men dus opnieuw aantonen dat men aan alle voorwaarden voldoet.  
 
De gouverneur moet in principe binnen de 4 maanden na het ontvangen van de aanvraag 
antwoorden27. Deze wachttijd kan verlengd worden door een gemotiveerde beslissing van de 
gouverneur. Men kan in beroep gaan bij de minister van Justitie tegen de beslissing van de 
gouverneur, of bij gebrek aan antwoord binnen de voorziene termijn. De minister moet 
binnen de 6 maanden beslissen. Na deze termijn, of wanneer men niet akkoord is met de 
beslissing, kan men in beroep gaan bij de Raad van State. 
 
 b. Voorwaarden voor een nieuwe vergunning 
 
De vergunning kan niet afgeleverd worden tenzij de aanvrager aan volgende voorwaarden 
voldoet28: 

- Meerderjarig zijn; 
- Niet veroordeeld zijn als dader of medeplichtige voor bepaalde overtredingen29 

(overtredingen van de wapenwet, wet op de springstoffen, wet op de privé-milities 
of de wet betreffende de import en export van wapens in het bijzonder); 

- Niet het onderwerp uitmaken van bepaalde maatregelen om de samenleving te 
beschermen tegen seriemisdadigers of geesteszieken; 

- Geen lopende schorsing van een vergunning hebben en geen intrekking van een 
vergunning hebben waarvan de redenen nog geldig zijn; 

                                                 
21 Art. 11, §1, al. 2 van het ontwerp 
22 Art. 11, §2, al. 2 van het ontwerp 
23 Art. 11, §4, al. 3, 4° van het ontwerp 
24 Art. 32 van het ontwerp 
25 Art. 11, §1, al. 2 van het ontwerp 
26 Art. 29, §1 van het ontwerp 
27 Art. 31, al. 1, 2° van het ontwerp 
28 Art. 11, §3 van het ontwerp 
29 voir art. 5, §4 van het ontwerp 
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- Een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat de aanvrager geschikt is om met 
wapens om te gaan zonder gevaar voor zichzelf of anderen; 

- Slagen in een theoretische en praktische proef; 
- Meerderjarige inwoners bij de aanvragen tekenden geen verzet aan ; 
- Een wettelijke reden hebben. 

 
De « wettelijke redenen » zijn strikt gereglementeerd. Men kan zijn vergunning niet 
« verantwoorden » behalve met één van de volgende redenen30 : 

- De jacht of het faunabeheer; 
- Sportschutterij en recreatief schieten ; 
- Een beroep uitoefenen dat bepaalde persoonlijk risico’s bevat; 
- 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; 

- De intentie hebben een verzameling historische wapens op te bouwen ; 
- Het deelnemen aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke 

activiteiten. 
 
De reden « persoonlijk verdediging » wordt dus zeer uitzonderlijk, aangezien de overheid 
niet gelooft dat een vuurwapen nooit de risico’s voor de veiligheid kan beperken. Bovendien 
zijn het enkel de professionele activiteiten die als wettige reden kunnen dienen. Activiteiten in 
de privé-sfeer tellen niet mee… 
 
Het bezit van een wapen om persoonlijke redenen (bijvoorbeeld de erfenis van een familie-
erfstuk) wordt als gevaarlijk beschouwd en zal niet meer mogelijk zijn. Wie dus wapens erfde 
kan deze niet houden, zelfs niet zonder munitie, tenzij door actief te worden als jager of als 
schutter. Het is niet mogelijk om een vergunning te krijgen voor een andere reden dan de 
wettelijke redenen opgesomd hierboven. 
 
Dit betekent dat elk registratieplichtig wapen (mod. 9) onderworpen zal zijn aan een 
vergunning. Men zal voor elk van deze wapens een wettige reden moeten opgeven. Veel 
wapenbezitters zullen aan deze voorwaarden niet meer kunnen voldoen en riskeren hun 
wapens te verliezen, zonder enige compensatie! Een amendement om deze situatie te 
vermijden werd niet aangenomen door de commissie31.  
 
Wie geen wettige reden kan geven die voorzien is in de wet, moet of zijn wapens afstaan 
zonder compensatie, of ze laten onomkeerbaar neutraliseren volgens de nu geldige 
procedure32. 
 
 c. Uitzonderingen voor de jagers en schutters. 
 
De wet voorziet 2 uitzonderingen voor de jagers en de sportschutters33: 

- Jagers kunnen « lange vuurwapens ontworpen voor de jacht » en de daarbij 
behorende munitie kopen met hun jachtverlof. De omschrijving van « lange 
vuurwapens ontworpen voor de jacht » is nergens verduidelijkt. De 
voorbereidende werken doen een regionale regeling vermoeden34. 

- De houders van een sportschutterslicentie mogen vuurwapens ontworpen voor 
sportschutterij voorhanden hebben. De lijst met deze wapens zal opgesteld 
worden door de minister van Justitie. 

                                                 
30 Art. 11, §3, 9° van het ontwerp 
31 Amendement n° 21, Melchior WATHELET,Parlementaire Documenten, Kamer, 2005-2006, 2263/2 
32 Annex 2 van het K.B. van 20 september 1991 betreffende wapens voor wapenrekken. 
33 Art. 12 van het ontwerp 
34 Parlementaire Documenten, Kamer, 2005-2006, 2263/1, p. 27 
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Deze uitzonderingen zullen niet in werking treden tot de modaliteiten van de registratie van 
overdracht en de bewaring van vuurwapens voor jagers en sportschutters en de daarbij 
horende munitie vastgesteld zijn door de koning. De uitzondering voor de sportschutters kan 
niet worden toegepast tot wanneer de lijst met wapens « ontworpen voor het sportschieten » 
werd opgesteld door de minister van Justitie. 
 
De gemeenschappen hebben het statuut van sportschutter nog niet geregeld. In de 
Franstalige gemeenschap werd een decreet in het staatsblad bekendgemaakt35. Dit decreet 
treedt in werking op een datum te bepalen door de regering van de Franstalige 
gemeenschap. 
 
De Vlaamse gemeenschap heeft in dit opzicht nog geen maatregelen genomen. 
 
De houders van een sportschutterslicentie of een jachtverlof mogen ook hun wapens dragen 
om hun sportactiviteiten of de jacht te beoefenen. Een draagvergunning is dus niet meer 
nodig36. Wanneer de wapens gebruikt voor het parcoursschieten in wedstrijden van het 
BPSA, voorkomen op de lijst van wapens « ontworpen voor sportschieten », heeft men geen 
draagvergunning meer nodig om deze disciplines te beoefenen. Op dit moment hebben wij 
geen enkele informatie over welke wapens al dan niet op deze lijst zullen komen. 
 
Het systeem van de voorlopige vergunningen wordt afgeschaft. Nieuwe schutters kunnen 
een schutterslicentie aanvragen. Met deze licentie kunnen zij dan gebruik maken van 
wapens die ter beschikking gesteld worden door andere schutters of door de schietstand. 
 
 d. Draagvergunning 
 
Vuurwapens onderworpen aan een vergunning mogen niet gedragen worden behoudens 
een wettige reden en door middel van een vergunning voor wapendracht37. 
De vergunningen voor het dragen van een wapen zullen afgeleverd worden door de 
bevoegde gouverneur na advies van de procureur des Konings. De aanvrager moet een 
medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat er geen fysische of mentale redenen zijn voor 
het dragen van een vuurwapen. De draagvergunning blijft geldig voor 3 jaar, zoals al bij de 
huidige wetgeving38 van toepassing is. De draagvergunning kan ingetrokken, geschort of 
gelimiteerd worden zoals de vergunningen. 
 
In afwachting van de lijst met erkende artsen, kan men de vergunning volgens de procedure 
zoals die nu in werking is, aanvragen. 
 
 e.  Vervoer van een vuurwapen 
 
De houders van een vergunning, jachtverlof of sportschutterslicentie mogen hun wapen 
transporteren van hun woonplaats of verblijfplaats en de schietstand, jachtterrein of een 
erkend persoon. 
 
Gedurende de duur van het transport moeten de wapens ongeladen zijn, en in een met een 
sluiten slotvaste koffertje zitten, of een trekkerslot hebben, of een gelijkaardige 
veiligheidsmaatregel39. 

                                                 
35 Decreet van 22 oktober 2003 betreffende de toekenning van de sportschutterslicentie, Belgisch 
Staatsblad, 21 november 2003 
36 Art. 15 van het ontwerp 
37 Art. 14 van het ontwerp 
38 Art. 7, al. 3 van de wet van 3 januari 1933 
39 Art. 21, al. 2 van het ontwerp 
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III. OPSLAG VAN VUURWAPENS 
 
Het wetsontwerp voorziet niet meer in een vergunning voor een wapenopslagplaats. Na de 
vergunningsaanvraag bij de gouverneur zal deze nagaan of de nodige 
veiligheidsmaatregelen vervuld zijn. De gouverneur kan dus bijkomende 
veiligheidsmaatregelen opleggen voor hij de vergunning aflevert40. 
 
Men moet dus een wettige reden hebben om wapens en munitie in bepaalde hoeveelheden 
op te slaan. De wettige redenen zijn41: 
 

- Het wettige bezit van verschillende vuurwapens en een bepaalde hoeveelheid 
munitie nodig voor deze wapens, door hun samenwonende eigenaars die hun 
wapens op deze plaats opslaan; 

- De wettige activiteiten van erkende personen. 
 
Opgelet: de bepalingen van de nieuwe wet, wat betreft de opslag, treden maar in werking na 
goedkeuring door de Ministerraad. Tot deze datum blijven de bepalingen van de huidige wet 
in voege42. 
 
Lees ook de praktische nota over de overgangsbepalingen elders op onze site. 

                                                 
40 Parlementaire Documenten, Kamer, 2005-2006, 2263/1, p.28 
41 Art. 16 van het ontwerp 
42 Art. 49, al. 1 van het ontwerp en art. 47 van het ontwerp 


