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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 
 

 
Aan de uitbaters van een schietstand 

 
 
Bertem, 23 april 2004 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
KB 13 JULI 2000 BETREFFENDE DE ERKENNINTGSVOORWAARDEN  VOOR 
SCHIETSTANDEN - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING BIJ ARREST VAN DE 
RAAD VAN STATE VAN 19 MAART 2004 
 
De Nationale Unie van de Wapenmakerij en der Jacht- en Sportschutters NUWJS) werd in 
1967 opgericht. Het belangrijkste doel van de unie is verdedigen van het recht op wapenbezit 
en het beschermen het sportieve en recreatieve schieten in België. 
 
In bijlage vindt u onze brochure waarin we onze organisatie en haar doelstellingen toelichten. 
 
In de hoedanigheid van schietstanduitbater maakt u de beoefening van hobby of sport 
mogelijk voor vele tienduizenden schutters. Wij kunnen ons bijgevolg voorstellen dat u 
regelmatig met vragen van uw leden of andere gebruikers van uw installaties inzake de 
Belgische wapenwetgeving geconfronteerd wordt.                     
 
Onze vereniging doelt erop de schutters correct te informeren inzake de wapenwet via de 
verschillende schietstanden. 
 
Wij hebben het genoegen u te kunnen berichten dat het arrest van 19 maart 2004 van de Raad 
van State (arrest n°129.536 van 19 maart 2004, Cercle de Tir Mouscronnois c./ Etat belge)  
artikel 3, paragraaf 1, 1° en 2° van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de 
erkenningsvoorwaarden van schietstanden, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 1 
augustus 2000, voorts vermeld als het “KB schietstanden”, vernietigd heeft. 
 
Wij houden eraan de Cercle de Tir Mouscronnois voor hun initiatief te bedanken. Hun 
inspanningen brengen positieve gevolgen voor alle schutters met zich mee. 
 
Het artikel 3, paragraaf 1, 1° en 2° van het KB inzake schietstanden bepaalde dat: 
"1° het gebruik van automatische wapens is verboden. Het gebruik van halfautomatische 
lange wapens is verboden behalve als dit noodzakelijk is in een door de 
gemeenschapsoverheden bevoegd voor sport erkende discipline. Dit verbod is niet van 
toepassing op de ambtenaren bedoeld in artikel 22, 3de lid van de wapenwet; 
2° de toegang tot de ruimten waar zich vuurwapens bevinden is verboden voor minderjarigen 
beneden de 16 jaar;" 
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Het arrest is niet vatbaar voor enig rechtsmiddel, en is onmiddellijk en van rechtswege 
uitvoerbaar. De vernietiging werkt erga omnes (ten opzichte van iedereen dus), en ex tunc 
(met terugwerkende kracht, zodat de vernietigde artikelen nooit geacht hebben te bestaan). 
 
Dit beduidt dat bepaalde restricties die door dit KB in het leven geroepen werden ophouden te 
bestaan. 
 
A. Vernieting van het verbod op het gebruik van automatische of lange 

halfautomatische wapens 
 
Het gebruik van lange automatische of halfautomatische wapens is in principe toegestaan. Het 
is aan de uitbaters om in hun intern reglement dit gebruik te regelen. De clubreglementen 
kunnen dus aangepast worden teneinde het gebruik van lange halfautomatische wapens toe te 
staan. Het staat uiteraard iedere uitbater vrij het gebruik van bepaalde wapens te beperken 
rekening houdend met infrastructuur, uitbatingsvergunning, … Wij bevelen het toestaan van 
het gebruik van lange halfautomatische wapens aan (bij voorbeeld halfautomatische 
longrifles). 
 
B. Vernieting van het verbod tot toegang van schietstanden aan minderjarigen 

beneden de zestien jaar 
 
De vernietiging van dit verbod opent mogelijkheden in de training van jongeren in het 
sportieve en recreatieve schieten. De Raad van State nam in haar overwegingen op dat de 
wapenwet bezit en dracht van vuurwapens binnen een schietstand, ongeacht hun classificatie, 
niet verbiedt aan minderjarigen. 
 
Voor wat het gebruik van wapens in schietstanden betreft, bepaalt het artikel 3, 8° dat 
vuurwapens slechts ter beschikking gesteld mogen worden aan personen zoals voorzien in 
artikel 5 van het KB schietstanden. 
 
Dit artikel 5 van het KB schietstanden verdeelt de gebruikers van een schietstand in de 
volgende drie categorieën: 
 
" 1° de ambtenaren van de diensten bedoeld in artikel 22, 3de lid van de wapenwet, die voor 
de dienst een opleiding volgen of zich oefenen; 
 
2° de personen die in dienst of voor rekening van bewakingsondernemingen of interne 
bewakingsdiensten werken, hierna bewakingsagenten te noemen; 
 
3° de particuliere schutters. 
 
De particulieren en de bewakingsagenten moeten houder zijn van een al dan niet voorlopige 
vergunning tot het voorhanden hebben van een verweervuurwapen, of van een vergunning tot 
het voorhanden hebben van een oorlogswapen, tenzij er alleen wordt geschoten met niet-
vergunningsplichtige vuurwapens. 
 
[...]" 
 
Daar de wapenwet een minimumleeftijd van zestien jaar voorziet voor het bekomen van een 
voorlopige vergunning (artikel 9bis,, §4, 2 van het KB 20 september 1991 in uitvoering van 
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de wet van 3 januari 1933), is het onmogelijk voor minderjarigen onder de 16 jaar om 
vergunningsplichtige wapens (verweer- en oorlogswapens) te manipuleren of te hanteren in 
een schietstand. 
 
Het artikel 5, paragraaf 2 van het KB schietstanden voorziet een uitzondering voor het gebruik 
van wapens die niet onder de vergunningsplicht vallen. Deze wapens kunnen dan ook 
gehanteerd worden door eenieder die in orde is met de andere voorwaarden bepaald in het KB 
( bewijs van goed zedelijk gedrag, verbod op het drinken van alcoholische dranken, …). Na 
de vernietiging van artikel 3, paragraaf 1, 2° maakt het KB hier geen onderscheid meer voor 
wat de leeftijd van de schutter betreft. 
 
Schutters beneden de zestien jaar kunnen dan ook enkel wapens manipuleren die niet aan de 
vergunningsplicht onderworpen zijn, daar zij nog geen voorlopige vergunning verkrijgen 
kunnen. 
 
Daar zij daarentegen wel met wapens op model 9 schieten mogen, maar ze niet kunnen 
aankopen (artikel 14bis, paragraaf 1, 2° van de wet van 3 januari 1933), moet de eigenaar of 
de uitbater die het wapen ter beschikking stelt aanwezig zijn op de schietstand. De 
aanwezigheid van een meerderjarige is dus verplicht. 
 
Wij bevelen dan ook aan een regeling betreffende minderjarigen in het intern 
veiligheidsreglement van de schietstand op te nemen. Men kan in dit onderdeel stellen dat: 

- minderjarigen beneden de 16 jaar slechts niet-vergunningsplichtige wapens mogen 
hanteren; 
- minderjarigen boven de 16 jaar verweerwapens slechts mogen hanteren mits 
voorlopige vergunning; 
- steeds de eigenaar of een verantwoordelijke toezicht moeten houden tijdens het 
schieten van minderjarigen. 

 
De vernietiging van het artikel 3, paragraaf 1, 2° door de Raad van State opent dus 
mogelijkheden voor de opleiding van jonge schutters, en staat hen toe jacht- of sportwapens te 
gebruiken. 
 
Dit schrijven is ook elektronisch beschikbaar. Op uw verzoek sturen we u graag een kopie per 
E-mail (bijvoorbeeld voor uw clubblad). Bij opname vragen we Unact als bron te vermelden. 
 
Wij staan graag ter uwer beschikking voor iedere verdere toelichting. Indien gewenst kunnen 
onze juristen u bijstaan bij aanpassingen van het intern reglement. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Nico Demeyere      Chantal Grimard 
secretaris - generaal      voorzitster 
jurist 


