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Wapenwet – wat te doen tegen 30 juni 2007 ? 

 
In eerdere adviezen vroegen wij onze leden om te wachten met het indienen van dossiers tot 
hernieuwing van wapenvergunningen. Sedert 9 juni 2007 is duidelijk dat het Grondwettelijk 
Hof er niet zal in slagen om vóór 30 juni 2007 een uitspraak te doen over de beroepen tot 
vernietiging van de wapenwet. Ondertussen is er duidelijkheid over de 
sportschutterslicenties. Alle nodige decreten werden inmiddels gepubliceerd, het is nog 
enkele dagen wachten op alle uitvoeringsbesluiten. Alle elementen liggen dus op tafel zodat 
wij een gefundeerd advies kunnen geven over de te nemen acties tegen 30 juni 2007. 
 
Gelieve hierna een overzicht te vinden van de te nemen stappen in de verschillende 
gevallen. 
 
Bezit van vroegere “verweer- of oorlogswapens” op een vergunning “model 4” 
De vergunningen voor verweer- of oorlogswapens die zijn afgegeven vóór 9 juni 2001 zijn 
vervallen, tenzij voor deze vergunningen de hernieuwing wordt gevraagd uiterlijk op 30 juni 
20071. 
 
Het aanvragen van de hernieuwing van een vergunning is enkel nodig als het wapen niet 
voorhanden kan worden gehouden door de houder van een jachtverlof, een 
sportschutterslicentie2 of door bijzondere wachters3 : 
 

• Jagers en bijzondere wachters kunnen lange wapens ontworpen voor de jacht laten 
registreren bij de lokale politie via hun jachtverlof4. De lokale politie bezorgt hen dan 
een formulier van overdracht “model 9” waarin de registratie wordt vastgesteld. In 
onze eerdere adviezen hebben we de jagers reeds aangeraden het nodige te doen. 
In de praktijk is het immers mogelijk dat een lang wapen ontworpen voor de jacht 
vroeger op een vergunning “model 4” stond, terwijl dit nu niet meer nodig is (b.v. voor 
een lang wapen in een kaliber dat voor de jacht gebruikt wordt, maar vroeger als een 
kaliber voor oorlogswapens werd beschouwd). Voor dergelijke lange wapens 
ontworpen voor de jacht moet geen vergunning worden aangevraagd. Bij twijfel kan 
de lokale politie gecontacteerd worden om te vernemen of in het concrete geval het 
wapen via het jachtverlof kan geregistreerd worden. 

 
• Sportschutters kunnen wapens ontworpen voor het sportschieten laten registreren bij 

de lokale politie via hun sportschutterslicentie. In Vlaanderen zullen de eerste 
licenties vanaf 18 juni 2007 worden uitgereikt. Enkel de definitieve 
sportschutterslicentie kan gebruikt worden om een wapen te registreren, een 
voorlopige sportschutterslicentie is hiervoor niet geldig. Enkel de wapens die 

                                                 
1 art. 48, tweede lid wapenwet 
2 Art. 12, al. 1, 1° en 22 wapenwet 
3 Art. 12, al. 1, 4° wapenwet; zie ook art. 62 e.v. Boswetboek en het KB van 8 januari 2006 voor wat 
betreft het statuut van de bijzondere wachters 
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voorkomen op de lijst van wapens ontworpen voor het sportschieten zoals vastgelegd 
door de minister van Justitie komen in aanmerking. Het betreft de volgende wapens5: 

 
1. de repeteervuurwapens waarvan de totale lengte groter is dan 60 cm of waarvan de 

looplengte groter is dan 30 cm, met uitzondering van de lange gladloop 
repeteervuurwapens met een looplengte van minder dan 60 cm en van de vuurwapens 
met pompactie; 

2. de enkelschotsvuurwapens met getrokken loop waarvan de totale lengte groter is dan 
60 cm of waarvan de looplengte groter is dan 30 cm; 

3. de enkelschotsvuurwapens met gladde loop; 
4. de enkelschotsvuurwapens met randontsteking met een totale lengte van minstens 28 

cm; 
5. de vuurwapens met twee naast of boven elkaar geplaatste lopen waarvan de totale 

lengte groter is dan 60 cm; 
6. de specifiek voor het sportschieten ontworpen pistolen met maximum vijf schoten van 

kaliber .22; 
7. de wapens die, via het sluitstuk, via de loopmond of via de voorkant van de trommel 

uitsluitend met zwart kruit of met patronen met zwart kruit en afzonderlijke ontsteking 
geladen worden en waarvan het brevet dateert van voor 1890. 

 
In beide gevallen dient de sportschutter de wapens ongeladen, gedemonteerd en behoorlijk 
verpakt voor te leggen aan de lokale politie. De wapens worden door de politie kosteloos 
geregistreerd in het CWR. Een formulier van overdracht model 9, opgesteld volgens de 
richtlijnen van de minister van Justitie wordt aan de jager of de sportschutter bezorgd6.  
 
Als de wapens niet via de sportschutterslicentie of via het jachtverlof kunnen worden 
voorhanden gehouden, dient een aanvraag tot hernieuwing van de vergunning te worden 
aangevraagd uiterlijk tegen 30 juni 2007. Hierbij enkele bijzonderheden: 
 

• Om na te gaan of de vergunning al dan niet vervallen is, dient enkel de datum van 
afgifte zoals die vermeld is op de vergunning worden bekeken. De hernieuwing moet 
gevraagd worden als de datum van afgifte vroeger is dan 9 juni 2001. Hetzelfde geldt 
voor vergunningen die zijn afgegeven zonder inning van rechten en retributies, zoals 
b.v. bij duplicaten ter gelegenheid van een adreswijziging. Een duplicaat van een 
vergunning afgegeven bij een adreswijziging op 1 april 2005 blijft dus geldig tot 31 
maart 2010. Er moet dan later hernieuwing gevraagd worden. 

 
• Hoewel dat niet duidelijk in de wettekst staat, is het de bedoeling van de wetgever dat 

ook vergunningen afgegeven na 9 juni 2001 gelijkgesteld worden met vergunningen 
toegekend krachtens de nieuwe wet en dus ook slechts 5 jaar geldig blijven7.De 
verplichting om een hernieuwing te vragen tegen 30 juni 2007 geldt dus enkel voor de 
vergunningen die vóór 30 juni 2002 zijn uitgereikt. Het is ook mogelijk om nu al de 
hernieuwing te vragen voor oude vergunningen die binnenkort vervallen. Dit heeft als 
voordeel dat niet telkens nieuwe aanvragen tot hernieuwing moeten worden 
ingediend telkens een vergunning zou vervallen na vijf jaar. De aanvragen kunnen 
gegroepeerd worden. Bijkomend voordeel van deze werkwijze is dat de verlaagde 

                                                 
5 Ministerieel besluit van 15 maart 2007 tot bepaling van de lijst van vuurwapens ontworpen voor het 
sportschieten, waarvoor houders van een sportschutterslicentie vrijgesteld zijn van de 
vergunningsplicht, B.S., 31 maart 2007
6 art. 16, §2, 1° en 2° Koninklijk Besluit van 29 december 2006 tot uitvoering van sommige bepalingen 
van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging in, de handel in en het dragen van wapens en op 
de handel in munitie en van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en 
individuele activiteiten met wapens,B.S., 9 januari 2007 (hierna “KB wapenwet 2006”) 
7 Memorie van toelichting, Gedr. St., Kamer, 2005-2006, 2263/1, 41 
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taks van max. 105 EUR van toepassing blijft op alle aanvragen die tegen 30 juni 2007 
zijn ingediend8. 

 
• De vernieuwing van deze vergunningen moet worden aangevraagd bij de 

provinciegouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de wapenbezitter9. 
 

• De vergunning blijft geldig als de hernieuwing is aangevraagd, ook al is de nieuwe 
vergunning nog niet afgeleverd10. 

 
• Het aanvragen van een vergunning geeft steeds aanleiding tot het betalen van 

rechten en retributies. De rechten en retributie bedragen 65 EUR per vergunning tot 
het voorhanden hebben van een wapen11. De rechten worden niet terugbetaald als 
de vergunningsaanvraag onontvankelijk is, wordt afgewezen of als afstand gedaan 
wordt van de vergunningsaanvraag12.Tot 30 juni 2007 geldt een verminderd tarief13: 

o 65 EUR indien de aanvraag betrekking heeft op 1 wapen; 
o 85 EUR indien de aanvraag betrekking heeft op 2 wapens; 
o 95 EUR indien de aanvraag betrekking heeft op 3 wapens; 
o 105 EUR indien de aanvraag betrekking heeft op 4 wapens of meer; 

 
• De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten14: 

o Identificatie van de aanvrager: naam, voornamen, nationaliteit, adres, 
geboorteplaats en –datum. Voor rechtspersonen moet de naam van de firma 
of vennootschap worden opgegeven, de zetel, de identiteit van de 
zaakvoerder, voorzitter of gedelegeerd bestuurder; 

o De aard en het kaliber van het wapen waarop de aanvraag betrekking heeft; 
o De vermelding dat het wapen zal worden ingevoerd in België of aangekocht, 

voor een hernieuwing kan hier het nummer van de oude vergunning worden 
vermeld, er is immers geen sprake van een aankoop of invoer; 

o Het adres waar het wapen zal worden voorhanden gehouden; 
o De reden van de aanvraag. Hierbij is er discussie over de vraag of één van de 

wettige redenen zoals opgesomd in de wapenwet (voornamelijk jacht of 
sportief en recreatief schieten) moet worden opgegeven15. Het standpunt van 

                                                 
8 art. 54, §1 wapenwet 
9 art. 11, §1 eerste lid wapenwet 
10 art. 32, vierde lid wapenwet 
11 art. 51 wapenwet, het bedrag van 65 EUR wordt jaarlijks geïndexeerd (zie art. 53 wapenwet) 
12 art. 55 tweede lid wapenwet 
13 art. 54, §1 wapenwet 
14 art. 9, §3 Koninklijk Besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op 
de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie en van de 
wapenwet, zoals gewijzigd (hierna “Wapen KB”) 
15 art. 11, §3, 9° wapenwet. Deze bepaling legt enkel een wettige reden op voor het verwerven van 
een wapen, niet voor het voorhanden hebben van een wapen. Bij de hernieuwing van een vergunning 
is er geen sprake van een verwerving. Derhalve zou geen wettige reden moeten worden opgegeven. 
Deze stelling wordt ondersteund door de formulering van artikel 11, §1, tweede lid wapenwet waarin 
bepaald wordt dat de vergunning enkel kan worden ingetrokken als de opgegeven wettige reden niet 
meer actueel is. Indien geen reden werd opgegeven, kan ook de actualiteit van de reden niet meer 
worden onderzocht. Een bijkomend element voor deze stelling kan gevonden worden in artikel 32 
wapenwet, waar voor de hernieuwing enkel onderzocht wordt of de “formaliteiten” van artikel 11, §3, 
2° tot 9° wapenwet vervuld zijn. Met andere woorden, er dient enkel te worden nagekeken of voor de 
verwerving een wettige reden werd opgegeven, niet of deze reden ook nog aanwezig blijft voor het 
voorhanden hebben. Doordat in artikel 32 wapenwet  uitdrukkelijk de term “formaliteiten” gehanteerd 
wordt, kan uit artikel 32 niet worden afgeleid dat een bijkomende grondvoorwaarde voor het 
voorhanden hebben van een wapen wordt opgelegd. Zulks zou trouwens ook onlogisch zijn gezien de 
plaats van artikel 32 in de wettekst. Tenslotte wordt ook in de memorie van toelichting bij de nieuwe 
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de overheid is dat deze reden wel moet worden opgegeven. Wie dus 
hernieuwing vraagt van een vergunning zonder lid te worden van een 
schietclub of te gaan jagen, riskeert een weigering van zijn aanvraag. Tegen 
deze weigering is dan nog administratief beroep mogelijk bij de Federale 
Wapendienst16 en desgevallend bij de Raad van State17. 

o Het medisch attest bedoeld in artikel 11, §3, 6° wapenwet waaruit blijkt dat de 
betrokkene zonder gevaar voor zichzelf of voor andere een wapen kan 
manipuleren. 

 
• Een aanvraag die deze gegevens niet bevat, is een onvolledige aanvraag die geen 

basis kan zijn voor verder wapenbezit18. Het is dus van belang om tegen 30 juni 2007 
een volledig dossier in te dienen dat de nodige gegevens bevat. Via de provinciale 
wapendiensten zijn de nodige formulieren te bekomen. Ze kunnen ook telefonisch 
worden aangevraagd. 

 
• De wapenbezitter moet kunnen bewijzen dat hij een aanvraag heeft ingediend voor 

30 juni 2007. We raden daarom aan om de aanvraag tot hernieuwing aangetekend te 
versturen (met roze kaart van ontvangst) of om de aanvraag persoonlijk af te geven 
en een afgiftebewijs te vragen. 

 
• Aanvragen voor nieuwe vergunningen (dus andere dan hernieuwingen van 

bestaande vergunningen) moeten binnen de vier maand worden behandeld, tenzij de 
gouverneur de termijn bij gemotiveerde beslissing verlengd19. De termijn van vier 
maand is niet van toepassing bij de aanvraag van een hernieuwing20. 

 
CONCLUSIE 
Voor vergunningen voor vuurwapens die niet via jachtverlof of sportschutterslicentie kunnen 
worden voorhanden gehouden moet tegen 30 juni 2007 de hernieuwing worden 
aangevraagd. 
 
 
Bezit van vroegere “jacht- of sportwapens” op een “model 9” 
Na de invoering van de nieuwe wapenwet zijn alle vuurwapens vergunningsplichtig 
geworden21. Voor alle vuurwapens waarvoor nog geen vergunning is afgeleverd, dient dus in 
principe een vergunning te worden aangevraagd. Het is echter zo dat jagers, sportschutters, 
houders van een Europese vuurwapenpas en bijzondere wachters sommige 
vergunningsplichtige wapens voorhanden kunnen houden zonder houder te zijn van een 
vergunning22. 
 
                                                                                                                                                         
wet verduidelijkt dat het niet de bedoeling is verworven rechten aan te tasten (zie Gedr. St., Kamer, 
2005-2006, 2263/1, 44) 
16 art. 30 wapenwet 
17 art. 14 gecoördineerde wetten op de Raad van State 
18 art. 48, al. 2 wapenwet waarbij het indienen van een “aanvraag” tot hernieuwing vereist is om aan 
de sanctie van het verval van de vergunningen te ontsnappen. Indien geen aanvraag werd ingediend 
die beantwoordt aan de voorwaarden van art. 9, §3 wapen KB, zal de vergunning als vervallen worden 
beschouwd. In dergelijk geval heeft de wapenbezitter een wapen voorhanden zonder daarvoor over 
een vergunning te beschikken, waardoor hij zich blootstelt aan de strafsancties opgenomen in art. 23 
wapenwet 
19 art. 31 wapenwet 
20 art. 48, laatste lid wapenwet 
21 art. 3, §3, 1° wapenwet; wapens (dus ook vuurwapens) met een historische, folkloristische of 
decoratieve waarde zijn evenwel ook vrij verkrijgbare wapens (zie art. 3, §2, 2° wapenwet), maar 
worden vergunningsplichtig als met deze wapens geschoten wordt.  
22 art. 12 wapenwet 
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In de overgangsbepalingen van de wapenwet is opgenomen op welke manier de 
wapenvergunning wordt aangevraagd23. De wet onderscheid de volgende mogelijkheden: 
 

• Ofwel is de wapenbezitter houder van een jachtverlof. In dit geval kan hij de lange 
wapens ontworpen voor de jacht laten registreren via zijn jachtverlof. De politie zal 
dan een formulier van overdracht “model 9” invullen. De wapens moeten uiterlijk op 
30 juni 2007 worden geregistreerd. 

 
• Ofwel is de wapenbezitter houder van een sportschutterslicentie. In dit geval dient de 

politie de wapens ontworpen voor het sportschieten (zie lijst hierboven) te registreren 
via de sportschutterslicentie, uiterlijk op 30 juni 2007. De sportschutter krijgt dan een 
formulier van overdracht “model 9” waarop het wapen geregistreerd werd. 

 
• Ofwel is de wapenbezitter geen houder van een sportschutterslicentie of jachtverlof. 

In dit geval dient de wapenbezitter voor al zijn vuurwapens die nog niet vergund zijn 
(zoals b.v. de vroegere jacht- of sportwapens die met een formulier model 9 worden 
voorhanden gehouden) te laten vergunnen. De vergunningsaanvraag verloopt door 
bemiddeling van de lokale politie. De wapenbezitter ontvangt een vergunning tot het 
voorhanden hebben van de wapens als hij meerderjarig is en als hij niet veroordeeld 
is voor sommige misdrijven24. Eerst wordt het wapen geregistreerd middels een 
registratiebewijs model 6. Dit registratiebewijs wordt dan omgezet in een vergunning 
tot het voorhanden hebben van het betrokken wapen (model 4) eens de rechten en 
retributies betaald zijn. De vergunning wordt toegekend voor een periode van vijf jaar 
indien het wapen werd verworven vóór 1 januari 2006 en voor een periode van één 
jaar indien het wapen werd verworven na 1 januari 2006. Bij de registratie van het 
wapen is het dus van groot belang om de juiste datum waarop het wapen werd 
verworven te laten vermelden. 

 
Vele sportschutters die onze eerdere richtlijnen niet hebben opgevolgd, hebben ondertussen 
al hun wapens laten registreren via het “model 6”. Deze sportschutters zullen uiteindelijk 
rechten en retributies dienen te betalen (tot 105 EUR), hoewel ze hun wapens alsnog via 
licentie kunnen houden. Zij dienen geen actie te nemen om hun wapens via de 
sportschutterslicentie te registreren. Enkel nadat de geldigheidsduur van hun vergunning 
vervallen is, zullen zij de vuurwapens die daarvoor in aanmerking komen moeten laten 
registreren via hun sportschutterslicentie. 
 
Verder stelt zich nog de vraag wat er moet gebeuren met wapens die in aanmerking komen 
voor de sportschutterslicentie en die nu nog vergund zijn25. Als de vergunning voor deze 
wapens vervalt, en de wapens komen in aanmerking om te worden geregistreerd via de 
sportschutterslicentie (zie lijst hierboven), dan dient de sportschutter zijn vergunning terug te 
sturen naar de gouverneur bevoegd voor zijn woonplaats. Tevens dient de sportschutter aan 
te geven dat hij zijn wapen via de sportschutterslicentie wenst voorhanden te houden. De 
gouverneur zal dan een formulier van overdracht “model 9” opmaken en aan de 
sportschutter opsturen. Het is dus niet nodig zelf een formulier van overdracht “model 9” op 
te stellen. 
 
 

                                                 
23 art. 44, §2 wapenwet 
24 zie art. 5, §4 wapenwet voor de lijst van de misdrijven 
25 Noch de wapenwet zelf, noch enig uitvoeringsbesluit bevatten een registratieprocedure. Uit art. 12 
wapenwet kan enkel worden afgeleid dat de jager of sportschutter de wapens voorhanden mag 
hebben, maar er wordt geen registratieprocedure opgelegd in een uitvoeringsbesluit. De procedure 
die we hierna uiteenzetten is in overeenstemming met de richtlijnen van de Federale Wapendienst 
zoals door ons meegedeeld op 9 juni 2007. 
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CONCLUSIE 
Voor vroegere “jacht- of sportwapens” moet in principe een vergunning gevraagd worden 
door bemiddeling van de lokale politie. Deze vergunning wordt toegekend voor 1 jaar (indien 
wapen verworven na 1 januari 2006) of voor vijf jaar (indien wapen verworven vòòr 1 januari 
2006). Jagers en sportschutters kunnen de wapens ontworpen voor de jacht of voor het 
sportschieten (zie lijst) laten registeren via hun jachtverlof op sportschutterslicentie. 
 
 
Bezit van “zwarte” wapens die niet vergund zijn 
Het is in principe mogelijk, onder een amnestiemaatregel, voor deze wapens een vergunning 
aan te vragen26. Tot 30 juni 2007 is geen vervolging mogelijk voor het verboden wapenbezit, 
tenzij de betrokken wapens niet geseind of gezocht staan. De wapenbezitter moet voor het 
overige aan alle door de wet opgelegde voorwaarden voldoen. 
 
Sancties indien tegen 30 juni 2007 geen actie genomen werd 
Vergunningen, afgeleverd sedert meer dan vijf jaar, waarvoor geen behoorlijke aanvraag tot 
hernieuwing werd ingediend bij de gouverneur uiterlijk op 30 juni 2007, zijn vervallen. 
Derhalve worden de wapens voorhanden gehouden zonder vergunning en is strafrechtelijke 
vervolging mogelijk27. Hetzelfde geldt voor vroeger “jacht- en sportwapens” in bezit via een 
model 9 die niet werden geregistreerd via een jachtverlof of sportschutterslicentie, of 
waarvoor niet via een “model 6” een vergunning werd aangevraagd. Elke wapenbezitter dient 
na te kijken of hij aan de wettelijke bepalingen voldaan heeft. 
 
 
Aankoop van munitie na 1 juli 2007 
Door de nieuwe wapenwet wordt alle munitie vergunningsplichtig28.Na 1 juni 2007 kan enkel 
nog munitie verkocht worden aan de houders van één van volgende documenten: 

• Een vergunning tot voorhanden hebben voor het wapen “model 4” afgeleverd 
krachtens de nieuwe wapenwet 

• Een vergunning tot voorhanden hebben voor het wapen “model 4” afgeleverd 
krachtens de wapenwet van 3 januari 1933 voor zover tijdig de hernieuwing van deze 
vergunning werd aangevraagd 

• Een jachtverlof en formulier van overdracht “model 9” 
• Een sportschutterslicentie en formulier van overdracht “model 9” 
• Een Europese vuurwapenpas afgeleverd in een andere lidstaat van de EU; er kunnen 

slechts 150 patronen verkocht worden; 
• Een aanstelling als bijzondere jachtwachter en formulier van overdracht “model 9”; 
• Een “model 6” afgegeven in afwachting van het bekomen van een vergunning. 

 
 
Erkenningen wapenhandelaars, tussenpersonen, schietstanden en vervoerders 
De nieuwe bepalingen van de wapenwet over de erkenningen van schietstanden en 
tussenpersonen29 en over de erkenningen van schietstanden30 zijn nog niet in werking 
getreden31. Derhalve moeten deze erkende personen nog geen actie ondernemen. 
 
                                                 
26 art. 44, §1 wapenwet en art. 16, §1 KB wapenwet 2006 
27 art. 23 wapenwet; de gevangenisstraf kan gaan van één maand tot vijf jaar, geldboetes van 100 
euro tot 25.000 euro (te vermenigvuldigen met 5,5) kunnen worden opgelegd, alsook de 
verbeurdverklaring van de illegaal voorhanden gehouden wapens 
28 art. 22 wapenwet; ook projectielen en patroonhulzen worden vergunningsplichtig 
29 art. 5 wapenwet 
30 art. 20 wapenwet 
31 art. 49 wapenwet 
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CONCLUSIE 
Erkende wapenhandelaars, wapenmakers, tussenpersonen, fabrikanten, vervoerders en 
schietstanden moeten geen actie nemen m.b.t. hun erkenningen tegen 30 juni 2007. 
 
 
Erkenningen verzamelaars en private musea 
De nieuwe  bepalingen van de wapenwet over de erkenningen als verzamelaar of als privaat 
museum32 zijn in werking getreden op 9 januari 200733. Erkenningen die zijn afgeleverd vóór 
9 juni 2001 zijn nietig, tenzij hun hernieuwing gevraagd wordt tegen 8 januari 200834. De 
hernieuwing moet worden aangevraagd bij de provinciegouverneur bevoegd voor de plaats 
waar de verzameling gelegen is35. De erkenningen blijven geldig in afwachting van een 
uitspraak over de hernieuwing36. De hernieuwing houdt enkel een controle in over de 
moraliteit van de verzamelaar. De erkenning zal geweigerd worden indien de wapenbezitter 
veroordeeld werd voor sommige misdrijven37. Onder de nieuwe regels moet een verzamelaar 
steeds een thema voor zijn verzameling opgeven dat “de uitbreiding van het museum of de 
verzameling rechtvaardigt en tevens beperkt” 38. Als in het getuigschrift van erkenning van de 
verzameling nog geen dergelijk thema is opgegeven, zal de verzamelaar bij de hernieuwing 
een thema moeten opgeven. De verzamelaar kan wel alle wapens die hij reeds in zijn 
verzameling had behouden. De beperking van het thema geldt enkel voor toekomstige 
uitbreidingen van de verzameling of het privé museum39.´ 
 
CONCLUSIE 
Erkende verzamelaars en privé musea moeten tegen 8 januari 2008 de hernieuwing vragen 
van hun erkenning als hun erkenning tegen deze datum ouder dan vijf jaar is, dus als de 
erkenning voor 8 januari 2003 werd afgeleverd. Als de verzameling nog geen thema had, 
moeten ze een thema opgeven dat de verdere uitbreiding van hun verzameling beperkt. 
 
Impact van een later arrest van het Grondwettelijk Hof 
Een arrest van het Grondwettelijk Hof kan, met terugwerkende kracht, de wapenwet geheel 
of gedeeltelijk vernietigen. In dit geval zijn de door de overheid genomen beslissingen zonder 
wettelijke grondslag. Het Grondwettelijk Hof kan in het arrest de gevolgen bepalen van het 
arrest. In elk geval moeten betaalde rechten en retributies mogelijks worden terugbetaald 
door de overheid. Mocht het Grondwettelijk Hof de wapenwet geheel of gedeeltelijk 
vernietigen, dan zullen wij niet nalaten onze leden bij te staan bij het laten gelden van hun 
rechten tegenover de overheid. 

                                                 
32 art. 6 wapenwet 
33 art. 20 KB wapenwet 2006 
34 art. 48, al. 3 wapenwet 
35 art. 6, §1 wapenwet 
36 art. 32, vierde lid wapenwet 
37 art. 32, tweede lid wapenwet, zie art. 5, §4 wapenwet voor de lijst van misdrijven 
38 art. 6, §1 wapenwet en art. 1, §1, 2° KB wapenwet 2006 
39 art. 18 KB wapenwet 2006 
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SAMENVATTING 
 
Situatie Wat te doen Uiterste datum 
Bezit wapens “model 4” 
afgeleverd vóór of kort na 30 
juni 2002  
 

Hernieuwing aanvragen van de 
vergunning indien de wapens niet 
via de sportschutterslicentie of het 
jachtverlof kunnen worden 
geregistreerd 

30 juni 2007 

Bezit van vroegere “jacht of 
sportwapens”, al dan niet 
geregistreerd op “model 9” 

• Indien jager: laten registreren 
via het jachtverlof 

• Indien sportschutter: laten 
registreren via de 
sportschutterslicentie als nog 
geen “model 6” werd gevraagd 

• Indien geen jager of 
sportschutter: vergunning 
vragen door bemiddeling van 
de lokale politie via “model 6” 

 

30 juni 2007 

Erkenning “model 2” 
wapenhandelaar, 
tussenpersoon of vervoerder 

Nog niets  

Erkenning “model 13” 
exploitatie schietstand 

Nog niets  

Erkenning “model 3” 
verzamelaar afgegeven vóór 
8 januari 2003 

Hernieuwing aanvragen bij de 
gouverneur, evt. thema opgeven 

8 januari 2008 

Bezit “zwarte” wapens 
zonder enige vergunning 

Regularisatie vragen onder de 
amnestiemaatregel 

30 juni 2007 

Bezit automatische wapens • laten neutraliseren 
• onomkeerbaar laten ombouwen 

tot semi-automatisch 
• afstand doen (vergoeding als 

het wapen vergund was) 
• overdragen 

30 juni 2007 
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