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

Grondwettelijk Hof vernietigt gedeelte wapenwet
Verlenging overgangstermijn wapenwet tot 31 oktober 2008
In de eerste editie van het Belgisch Staatsblad van 31 december 2007 werd de wet van 23
november 2007 tot wijziging van de wapenwet bekendgemaakt. Deze wet verlengt alle
overgangstermijnen uit de wapenwet. Daardoor heeft wie zich nog niet in regel gesteld heeft
met de nieuwe wetgeving een bijkomende termijn tot 31 oktober 2008. De verlenging was
noodzakelijk omdat bij het verstrijken van de oorspronkelijke overgangstermijnen per 30 juni
2007 amper 25% van het aantal vuurwapens in ons land geregistreerd waren in het Centraal
wapenregister. De verlenging zal enkel leiden tot meer geregistreerde wapens indien de wet
tevens gewijzigd wordt. Er zijn verschillende voorstellen ingediend in het parlement die de
wapenwet wijzigen. We verwachten dat deze voorstellen in januari 2008 verder besproken
worden. Tevens biedt het arrest van het Grondwettelijk Hof van 19 december 2007 de
mogelijkheid aan “passieve wapenbezitters” om een vergunning zonder munitie aan te
vragen.
Overgangstermijnen verlengd
De wet die vandaag is bekendgemaakt, verlengt de overgangstermijnen voor alle
wapenbezitters en erkende personen die zich in regel moeten stellen met de wapenwet. De
verlenging is er gekomen nadat men had vastgesteld dat slechts een beperkt aantal
vuurwapens van de naar schatting 2 miljoen vuurwapens die circuleren op het grondgebied
zijn geregistreerd. Naargelang de bron varieert het aantal geregistreerde wapens van
400.000 tot rond de 600.000. Een belangrijke doelstelling van de nieuwe wapenwet, namelijk
het transparant maken van de wapenmarkt en het registreren van alle legaal wapenbezit,
werd dus niet gehaald.
Om deze reden werd reeds, op voorstel van MR, tijdens de eerste plenaire vergadering van
juli 2007 beslist om dringend de overgangstermijn te verlengen. Een wijzigingswet werd
uiteindelijk met overgrote meerderheid goedgekeurd in het parlement. De Koning
ondertekende de wet op 23 november 2007. Hij werd op 31 december 2007 bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad. De verlenging heeft uitwerking met terugwerkende kracht tot 30
juni 2007.
De gevolgen van de verlenging zijn:
• Het is opnieuw mogelijk, tot 31 oktober 2008, om illegaal voorhanden gehouden
wapens (dus wapens waarvoor ook al onder de oude wapenwet een vergunning
vereist was, zoals b.v. long rifle karabijnen) te regulariseren. Dit gebeurt door
tussenkomst van de lokale politie. Voor zover het wapen niet geseind staat, is geen
vervolging mogelijk voor het vroegere illegale wapenbezit
• Wie nog vroegere “jacht- en sportwapens” heeft, waarvoor onder de wapenwet dus
geen vergunning vereist was, kan hiervoor terug via de lokale politie een vergunning
aanvragen. Eerst wordt voor deze wapens een registratieformulier “model 6”
uitgereikt, daarna reikt de gouverneur een vergunning uit. Deze vergunning kost
thans 66,91 EUR per wapen. De degressieve tarieven (met een maximum van 105
EUR/wapenbezitter) zijn niet meer van toepassing. Jagers of sportschutters kunnen
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de betrokken wapens laten registreren via een jachtverlof of een
sportschutterslicentie. Er wordt hen dan een formulier van overdracht “model 9”
uitgereikt.
Het is mogelijk, tot 31 oktober 2008, om afstand te doen van verboden wapens
zonder voor het verboden wapenbezit te kunnen worden vervolgd. Voorwaarde is dat
het wapen niet wordt gezocht of staat geseind.
Wie een automatisch vuurwapen heeft, kan dit nog tot 31 oktober 2008 laten onklaar
maken of converteren bij de proefbank.
Wie wapenvergunning heeft die ouder zijn dan 5 jaar, en dus volgens de nieuwe
wapenwet vervallen zijn, moet uiterlijk op 31 oktober 2008 vernieuwing vragen van
zijn vergunningen. Let op: het gunsttarief dat van toepassing was voor aanvragen
ingediend vóór 30 juni 2007 geldt niet meer. Derhalve zal elke vergunning worden
uitgereikt voor de prijs van 66,91 EUR.
Wie reeds meer dan vijf jaar een erkenning heeft als wapenhandelaar,
wapenverzamelaar of uitbater van een schietstand moet een hernieuwing van de
erkenning aanvragen uiterlijk op 31 oktober 2008. Voor de wapenhandelaars en
schietstanden was oorspronkelijk de overgangstermijn nog niet bepaald, vermits nog
een uitvoeringsbesluit moet komen voor de nieuwe erkenningen. Voor de
verzamelaars werd op 29 december 2006 reeds een KB genomen dat in werking trad
op 9 januari 2007. Daardoor moesten de verzamelaars een nieuwe erkenning (met
een thema) aanvragen tegen 9 januari 2008. Door de wetswijziging beschikken zij nu
ook over een bijkomende termijn tot 31 oktober 2008 om de hernieuwing van hun
erkenning als verzamelaar aan te vragen.
Ook voor de draagvergunningen ouder dan 3 jaar moet een hernieuwing gevraagd
worden tegen 31 oktober 2008.

Arrest van het Grondwettelijk Hof
Op 19 december 2007 heeft het Grondwettelijk Hof een arrest geveld in de samengevoegde
zaken tegen de nieuwe wapenwet (arrest 2007/154). Tegen de nieuwe wapenwet waren een
twintigtal middelen ter vernietiging ingeroepen door een zestal partijen. Unact diende twee
verzoekschriften tot vernietiging in en kwam tussen in een aantal andere procedures.
Het Hof vernietigde de wapenwet uiteindelijk op twee punten:
• Het is niet langer mogelijk dat diverse ambtenaren (bijna alle politiemensen en
inspectiediensten) dag en nacht, zonder enige toelating van een rechter of
huiszoekingsbevel, zich toegang kunnen verschaffen tot de plaatsen waar erkende
personen hun activiteiten uitoefenen of hun privé vertrekken.
• Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat artikel 11, §3, 9° wapenwet, dit is de
bepaling die een wettige reden vereist tot het voorhanden van een vuurwapen,
discriminerend is in de mate deze bepaling ook van toepassing is op de aanvragen
van een vergunning zonder munitie. Volgens het Hof is het onredelijk dat de nieuwe
wapenwet het onmogelijk maakt dat iemand een wapen wil behouden in zijn
patrimonium zonder daarmee te willen gaan schieten. De huidige wet vereiste
immers dat steeds één van de wettige redenen (in de praktijk het jagen of schieten)
werd opgegeven als reden. Voor al deze activiteiten is munitie nodig. Enkel wie een
verzameling wil uitbouwen, of wil deelnemen aan folkloristische of historische
activiteiten kon mogelijk het bezit van een wapen zonder munitie verantwoorden. Dit
wordt door het Hof als onredelijk beschouwd.
Het arrest van het Grondwettelijk Hof heeft, wat betreft de vernietiging van het artikel over de
wettige reden, terugwerkende kracht tot 9 juni 2006. Derhalve is het nu mogelijk om als
passief wapenbezitter een vergunning aan te vragen met uitsluiting van munitie. Voorwaarde
is wel dat het wapen reeds wettig voorhanden gehouden werd onder de oude wet. Zo b.v. is
het mogelijk om een tweeloop die men aanhoudt als familiestuk te laten vergunnen zonder
Verlenging overgangstermijn en arrest Grondwettelijk Hof
p. 2/3

een wettige reden op te geven. Ook wie bijvoorbeeld al wapens vergund had onder de vorige
wapenwet (b.v. een pistool), kan de hernieuwing van zijn vergunning vragen, waarbij hij
aangeeft dat de vergunning geldig is zonder munitie. In deze gevallen moet geen wettige
reden worden opgegeven. De gouverneur kan bij dergelijke aanvraag dus niet eisen dat
bewijzen van lidmaatschap van een club, regelmatig bezoek van een schietstand, jachtakte,
etc… worden voorgelegd. Er moet wel voldaan zijn aan de andere voorwaarden. Zo mag de
wapenbezitter niet veroordeeld zijn voor sommige misdrijven, moet hij gezond van geest zijn,
een medisch attest voorleggen, slagen in een theoretische proef en de toelating bekomen
van meerderjarige inwonende gezinsleden. De vergunning wordt afgeleverd na betaling van
66,91 EUR retributies.
Het arrest van het Grondwettelijk Hof alsook de verlenging van de overgangstermijn tot 31
oktober 2008 geven dus de passieve wapenbezitter de mogelijkheid om zijn wapens te laten
vergunnen. Alle ambtenaren zijn verplicht de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk
Hof en van de gepubliceerde wijzigingswet te respecteren.
Ook de situatie van erfgenamen wordt in het arrest van het Grondwettelijk Hof geregeld.
Volgens het Hof moeten de erfgenamen, als passieve wapenbezitters, voor de geërfde
wapens een vergunning kunnen aanvragen met uitsluiting van munitie. Op die manier
kunnen de erfstukken binnen de familie worden gehouden.
Voorstellen tot wetswijziging.
Onze unie heeft steeds opgemerkt dat een ingrijpende wijziging aan de wapenwet nodig is
om tot een daadwerkelijke registratie van alle wapenbezit te komen. De huidige wet bood
geen oplossing voor het passief wapenbezit. Tevens blijft de wapenwet op een aantal punten
onwerkbaar in de praktijk. Het verlengen van de overgangstermijn tot 31 oktober 2008 is op
zich geen oplossing voor deze problemen.
We verwijzen naar ons eerder bericht over de verschillende voorstellen die in het parlement
ter behandeling voorliggen. Tijdens de kamercommissie justitie van 19 december 2007 is
beslist om verder de werken op het voorstel nr. 474, ingediend door CD&V en Open-VLD. Dit
voorstel lost de belangrijkste technische problemen op, en regelt het passief wapenbezit.
Allicht worden nog amendementen ingediend op dit voorstel.
De bespreking van het wijzigingsvoorstel wordt voortgezet in de week van 7 januari 2008.
We rekenen erop dat de verschillende partijen snel tot een ruime consensus komen over de
nodige aanpassingen van de wet. Cruciaal daarbij is dat het wetgevend kader stabiel blijft en
een rechtszeker kader biedt voor de wapenbezitter. Wie zich aan de wet wil houden, moet de
zekerheid krijgen dat hij zijn wapens kan houden zolang hij aan de wettelijke voorwaarden
blijft voldoen.
Ondertussen blijft het minstens even belangrijk dat de wapenwet door alle betrokken
provinciale diensten correct wordt uitgevoerd. Nu zijn er nog al teveel verschillen in
toepassing van de wet. De Federale Wapendienst kan hier een coördinerende rol spelen.
Tevens stellen wij vast dat in veel provincies de wettelijke termijn van 4 maand voor het
toekennen van een wapenvergunning niet gehaald wordt. De lange termijnen voor de
behandeling van vergunningsaanvragen kunnen op termijn de legale wapenhandel stilleggen
en zijn een bron van ergernis voor de legale wapenbezitter. De provinciale wapendiensten
moeten voldoende middelen krijgen en behoorlijk worden opgeleid om hun taken binnen
redelijke termijnen te kunnen uitvoeren.
Wij hopen dan ook dat 2008 het jaar wordt waarin we eindelijk een regelgeving krijgen die
evenwichtig is en die in de praktijk goed wordt uitgevoerd.
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