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NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT - EN 
SPORTSCHUTTERS

Wijziging Wapenwet  :Uiterste vervaldatum aangiften : 31.10.2008.

De UNACT brengt dit bericht zonder enige waarborg of verantwoordelijkheid. De verenigingen die lid zijn bij de UNACT 
hebben eind 2007 aan de Kommissie Justitie van de Kamer verslagen overgemaakt betreffende de evaluatie van deze 
Wet. Met de aanbeveling de Wet grondig te herzien. Er werd voor een andere weg gekozen, derhalve kunnen wij in geen 
geval pogingen tot uitleg of verduidelijking betreffende deze nieuwe Wet waarborgen. 
Ter herinnering: De uiterste datum van aangifte is vastgesteld op 31.10.2008

Positieve maatregelen van de Nieuwe versie van de Wet.
In de Praktijk.    En onder voorbehoud van ander mogelijke interpretaties.

1) U bent in het bezit van niet aangegeven wapens die vergunnings-plichtig zijn. Degene die gebruik 
willen maken van de nieuwe Wet om vergunningsplichtige wapens volgens de oude wet aan te geven 
en dat nog niet gedaan hebben, (vroegere oorlogs- en vuurverweerwapens), kan dit nu nog doen: Art 
44 § 1.

De Wet voorziet dat Uw aanvraag geldt als voorlopige vergunning onder voorwaarde dat Uw aanvraag werd 
ingediend voor 31.10.2008. Bij gebrek aan bijkomende verduidelijking beschouwt de UNACT op deze grond dat  deze 
voorlopige vergunning niet meer of niet minder rechten geeft dan een definitieve vergunning en bijgevolg dat de Wet U 
toelaat Uw wapen te behouden in afwachting van een beslissing van de Gouverneur. Er kan evenwel een 
tegenstrijdigheid zijn op dat punt tussen de Wet en de Uitvoeringsbesluiten.
Deze moeilijkheid had men kunnen vermijden indien men het advies had gevraagd van de Adviesraad voor Wapens 
alvorens deze Koninklijke Besluiten te laten verschijnen.…

Men moet echter doen opmerken dat in Belgisch Recht de Wet primeert op een Koninklijk Besluit. Reden waarom de 
UNACT beschouwt dat het Koninklijk Besluit dat de neerlegging van Uw wapen bij de plaatselijke Politie 
voorziet in afwachting van de beslissing van de Gouverneur, onwettelijk is. Met andere woorden; wij 
beschouwen dat U het recht hebt Uw wapen te behouden in de periode tussen Uw aanvraag en de 
beslissing van de Gouverneur terzake.

Als men bij de politie de afgifte eist van Uw wapens, zorg er voor dat dit gebeurt onder afgifte van een ontvangstbewijs 
met vermelding van de karakteristieken van het wapen, staat, kaliber, serienummer, merk, type enz.Laat schriftelijk 
vaststellen dat ge deze verplichting om het wapen aldus af te staan betwist op grond van het Art 44 § 1 tweede alinea 
van de Wet op de Wapens van 2006, gewijzigd door de Wet van 25 juli 2008, art 25.1 (B Staatsblad 22.8.2008 dat in 
voege is getreden op 1.9.2008).

De UNACT kan echter niet waarborgen dat deze voorzorgsmaatregel voldoende zou zijn; zie onderaan 1

2) U bezit wapens die onderworpen waren aan aangifte en die nu  vergunningsplichtig zijn geworden 
(typisch voorbeeld vroeger jacht- en sportwapens). (Art 44 § 2).

De Wet voorziet dat degene die zijn wapens aangeeft voor 31.10.2008,   
deze aanvraag geldt als voorlopige vergunning. Ook hier kan er twijfel ontstaan. Er zou dus weer tegenspraak zijn 
tussen de Wet en Koninklijke Uitvoeringsbesluiten. Deze moeilijkheid had opnieuw kunnen vermeden worden als de 
Minister de voorzorg had genomen de Adviesraad voor de Wapens daarover te ondervragen alvorens deze teksten te 
publiceren.  

De Wet voorziet dus een zeer eenvoudige formaliteit om U in orde te stellen.  Het ministerie verspreidt echter nog altijd 
een handleiding die de zeer zware maatregel voorziet om de wapens in eigen persoon aan te geven en deze ook aan de 

1 Regeringsverklaringen en officiële publikaties vermelden uitdrukkelijk de wil om wapens neergelegd bij de Politie, niet 
terug te geven (ter gelegenheid van de toepassing van de Wet in 2006) wapens dus die niet meer bij de Politie moeten 
worden neergelegd volgens de wijziging van de Wet in 2008, zelfs indien deze zich nog altijd bij de Politie bevinden! Wij 
weten niet of deze wil heden ten dage nog van toepassing is.  
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Politie te tonen. Alhoewel de Wet hier zeer duidelijk is, kunnen we moeilijk voorspellen wat er in de werkelijkheid zal 
gebeuren.

De UNACT ziet niet in waarom de verplaatsing van duizende mensen, die daarbij wapens moeten vervoeren naar de 
verschillende Politie kommissariaten van het Koninkrijk, zou nodig zijn voor een eenvoudige aangifte.

Wat er ook van zij, we raden aan nooit wapens af te geven, zelfs tijdelijk, zij het ook voor vernietiging of afstand enz. U 
loopt in elk geval risico ze daarbij definitief te verliezen.(Zie ook # 1 onderaan voorgaande bladzijde.

Als men hier opnieuw de afgifte eist van Uw wapens tijdens de aangifte, zorg er ook nauwlettend voor dat ge er 
onmiddellijk een ontvangstbewijs voor krijgt met opnieuw duidelijke vermelding van de karakteristieken van het wapen, 
zijn staat, serie nummer kaliber, type enz. Nogmaals, laat hierbij uitdrukkelijk akteren dat ge deze verplichting van afgifte 
betwist op grond van Art 44 § 2 derde alinea van de Wapenwet  van 2006 gewijzigd door de Wet van 25 juli 2008 art 25, 
1° (Belgisch Staatsblad van 22.8.2008 dat in voege is getreden op 1.9.2008).

3) U bezit een of meerdere wapens met wapenvergunningen onder de vorige Wapenwet.

Er zijn verschillende mogelijkheden:
(a) U hebt daar nooit geen rechten of belastingen voor betaald, U hebt vergunningen die daaraan zijn 

vrijgesteld ( meestal vergunningen van voor 1991 of gratis verleend wanneer ge U in regel hebt 
gesteld in 1991):

In principe blijft Uw vergunning geldig en moet ge niets doen (Art 48 alinea 2)2 zie onderaan bladzijde, omdat 
ge daarvoor nooit geen belasting of enige rechten hebt betaald. 

U moet echter rekening houden met ons voorbehoud van een mogelijk andere interpretatie(s). We hebben het 
moeilijk om uit te leggen welke de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn indien ge er de voorkeur aan geeft 
om U  te onthouden om wapens aan te geven die voordien vrij waren van enige vorm van  belastingen en 
rechten of indien ge toch liever wapens aangeeft die voordien vrij waren van rechten en belastingen.

(b)  U bezit vergunningen voor dewelke U al sinds meer dan vijf jaar enige vorm van belastingen en 
rechten hebt betaald en andere die daaraan waren vrijgesteld.

Voor vrijgestelde vergunningen gelden dezelfde opmerkingen als vermeld op punt (a). Voor de andere moet ge 
een vernieuwing aanvragen zoals vermeld in punt ( c) dat volgt. Gelieve het formulier in te vullen met  de 
lijst van alle wapens die ge bezit, (met afschrift van vergunningen of aangiften) die ge bij de aanvraag tot 
vernieuwing van vergunningen moet voegen. Ge kunt op die lijst melding maken van de wapens waarvan de 
vernieuwing tot vergunning vrijgesteld is van enige vorm van belastingen en rechten. Dit formulier lijkt te 
bevestigen dat de administratie voorzien heeft dat men andere wapens kan bezitten zonder dat deze 
vergunningen per 31.10.2008 moeten vernieuwd worden.

(c) U hebt lasten of rechten betaald sinds meer dan 5 jaar: U moet de vernieuwing van de vergunning 
aanvragen en daarvoor de instrukties volgen die de dienst wapens van Uw Provincie daarvoor heeft 
medegedeeld. In principe is de verzending van de dokumenten voldoende, ge moet U niet bij de Politie 
begeven.

(d) U hebt belstingen of rechten betaald sinds minder dan 5 jaar: U moet geen enkele formaliteit vervullen. 
Uw vergunning is geldig en dient niet te worden vernieuwd.

2 Art 48 al 2. ; ”De vergunningen tot het voorhanden hebben van wapens afgegeven of gewijzigd met inning van rechten 
en retributies krachtens de Wet bedoeld in Art. 47, sedert meer dan vijf jaar voor de inwerkingtreding van deze bepaling, 
zijn vervallen indien de hernieuwing ervan niet uiterlijk op 31 oktober 2008 is aangevraagd bij de bevoegde 
overheid
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Het is aan de Gouverneur van Uw Provincie om na te gaan, en dit om de vijf jaar,
of ge nog aan de voorwaarden voldoet onder dewelke de vergunning werd toegestaan en  mits betaling van de 
voorziene rechten.

Als U meerdere wapens bezit, moet ge weten dat de voorziene inning geldt voor het geheel van Uw wapens.

Zodra dat de Gouverneur voor de eerste keer met U kontakt opneemt om na te gaan of U nog aan de vereiste 
voorwaarden voldoet voor het verlenen van de vergunnin(en), vraag dan dat dit onderzoek het geheel van de 
wapens betreft die ge bezit. Zoniet zult ge een betaling moeten doen per wapen.

4) Als ge Uw wapen(s) wenst te behouden zonder ze te gebruiken. De Wet voorziet een Nieuwe Reden: het 
bezit zonder munitie.

Het passief bezit, dus zonder munitie, werd in de nieuwe Wet ingevoerd. Indien ge  wapen(s), een of meerdere, 
wenst te behouden,

a) die al vergunningsplichtig waren voor 8 juni 2006 en waarvoor ge wel een vergunning hebt,

b) de vroeger zogenaamde” jacht en sportwapens”, die aangifte-plichtig waren (Mod-9) voor 8 juni 2006, zelfs 
indien ze niet werden aangegeven,

dan kunt ge voor die wapens nog aanvragen indienen voor vergunning(en) voor passief wapenbezit, en wel voor 
31 oktober 2008. Na die datum zal dat niet meer mogelijk zijn, behoudens twee uitzonderingen.

a) Jagers en sportschutters die een wapen(s) bezitten, aankopen of hebben aangekocht, hetzij met hun jachtverlof, 
hetzij met hun sportschutterslicentie. Zij kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken voor het behoud van hun 
wapens zonder munitie, indien zij een aanvraag indienen voor passief wapenbezit binnen de drie jaar en twee 
maanden maximum, na het stopzetten van hun aktiviteiten. Deze mogelijkheid wordt voor hen dus niet beperkt tot 
de datum van 31 oktober 2008.

Zij zullen dus mogen vragen om hun wapens onder deze voorwaarden te behouden als zij hun aktiviteiten, 
wanneer dan ook, wensen te beëindigen.

b) Deze mogelijkheid van passief wapenbezit bestaat ook voor erfgenamen,  onder voorwaarde dat het wapen in 
legaal bezit was, ttz onder vergunning.

Voor de “vrijetijdsschutter”, dus degenen die wapens bezitten of hebben aangekocht onder een gebruikelijke vergunning, 
die hun aktiviteiten wensen te beëindigen en hun wapens wensen te behouden zonder munitie, werd niets voorzien. De 
UNACT zal er voor zorgen dat dit onrecht evenzo zal worden bestreden.  

ANTWERPEN
Jan Van Rijswijcklaan 28
2018 ANTWERPEN
Tel : 03 240 63 14 - Fax: 032406476
Wapens@acmechelen.provant.be

ANVERS
Jan Van Rijswijcklaan 28
2018 ANTWERPEN
Tél. : 03 240 63 14 - Fax: 03 240 64 76
wapens@acmechelen.provant.be

BRUSSEL-HOOFDSTAD
Hertogstraat 33
1000 BRUSSEL
Tel: 02 507 99 11 - Fax: 02 511 99 33
armes.wapens@brugouverneur.irisnet.be

BRUXELLES-CAPITALE
Rue Ducale 33
1000 BRUXELLES
Tél. : 02 507 99 11 Fax : 02 511 99 33
armes.wapens@brugouverneur.irisnet.be

HENEGOUWEN
Rue Verte 13
7000 MONS
Tel: 065 39 64 27 - Fax: 065 31 54 66
Maryse.cantinieaux@belgacom.net

BRABANT FLAMAND
Provincieplein 1
3001 LEUVEN
Tél. : 016 26 78 03 - Fax : 016 26 78 17
wapens@vlaamsbrabant.be
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LUIK
Place St Lambert 18
4000 LIEGE
Tel: 04 232 32 13 - Fax: 04 223 21 78
Gouverneur@prov-liege.be

BRABANT WALLON
Chaussée de Bruxelles 61
1300 WAVRE
Tél. : 010 23 67 20 - Fax : 010 23 67 68
armes@gouverneurbw.be

LIMBURG
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT
Tel: 011 23 80 87 - Fax: 011 23 80 56
yjacobs@limburg.be

FLANDRE ORIENTALE
Gouvernementstraat 1
9000 GENT
Tél. : 09 267 88 10 - Fax : 09 267 88 29
wapenvergunningen@oost-vlaanderen.be

LUXEMBURG
Place Léopold 1
6700 ARLON
Tel: 063 24 51 33 - Fax: 063 22 10 32
Dominique.dabe@tiscali.be

FLANDRE OCCIDENTALE
Riddersstraat 13
8000 BRUGGE
Tél. : 050 44 06 30 - Fax : 050 44 06 34
wapens@west-vlaanderen.be

NAMEN
Place St Aubain 2
5000 NAMUR
Tel: 081 25 68 81 - Fax: 081 25 68 89
Jessica.auvertus.gpnamur@gmail.com

HAINAUT
Rue Verte 13
7000 MONS
Tél. : 065 39 64 27 - Fax : 065 31 54 66
maryse.cantinieaux@belgacom.net

OOST-VLAANDEREN
Gouvernementstraat 1
9000 GENT
Tel: 09 267 88 10 - Fax: 09 267 88 29
Wapenvergunningen@oost-vlaanderen.be

LIÈGE
Place St Lambert 18 A
4000 LIEGE
Tél. : 04 232 32 13 - Fax : 04 223 21 78
gouverneur@prov-liege.be

VLAAMS-BRABANT
Provincieplein 1
3001 LEUVEN
Tel: 016 26 78 03 - Fax: 016 26 78 17
Wapens@vlaamsbrabant.be

LIMBOURG
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT
Tél. : 011 23 80 87 - Fax : 011 23 80 56
yjacobs@limburg.be

WAALS-BRABANT
Chaussée de Bruxelles 61
1300 WAVRE
Tel: 010 23 67 20 - Fax: 010 23 67 68
Armes@gouverneurbw.be

LUXEMBOURG
Place Léopold 1
6700 ARLON
Tél. : 063 24 51 33 - Fax : 063 22 10 32
dominique.dabe@tiscali.be

WEST-VLAANDEREN
Riddersstraat 13
8000 BRUGGE
Tel: 050 44 06 30 - Fax: 050 44 06 34
Wapens@west-vlaanderen.be

NAMUR
Place St Aubain 2
5000 NAMUR
Tél. : 081 25 68 81 - Fax : 081 25 68 89
jessica.auvertus.gpnamur@gmail.com

http://www.just.fgov.be/img_justice/publications/pdf/167.pdf 

http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/veiligheid/wapenwet/index.cfm
Ga als volgt te werk om de K.B.'s i.v.m. de wapenwet te vinden:
1° -Tik: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
2°-  kies «  taal »
3°- tik beneden op de pagina : andere inhoud :  2008-10-20
4° - klik op dossier 2008 00 9861
5° - tik op  « beeld »
6°- Raadpleeg of druk pagina's 7 tot 32
De UNACT/NUWJS neemt afstand van de juistheid van de inhoud van de K.B.'s
Onze juridische dienst bestudeert ze in detail. Raadpleeg regelmatig onze internet-site: unact.org en geef dit 
adres door aan uw vrienden. Dank U
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