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PRACTISCHE PUNTEN: ZWART KRUIT (BUSKRUIT) : ANTIEKE WAPENS EN MODERNE REPLICA

Vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde zijn door de Koning bepaald en mogen 
enkel voor het schieten gebruikt worden, behalve in het kader van toegelaten historische of folkloristische 
manifestaties. Buiten dit kader, worden ze beschouwd als vuurwapens, en zijn ze vergunningsplichtig.

OUDE WAPENS

De vuurwapens  (brevet daterende  van voor 1890 en de vervaardiging van voor 1945) worden door onze 
wetgeving beschouwd als “wapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde” (Zie K.B. 
van 20.09.1991 en de wijzigingsbesluiten).

Het bezit: vrij

Het vervoer: vrij, maar indien er gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer (vliegtuig, trein, tram, 
enz.) moet ook de desbetreffende reglementen worden nagekeken

Het dragen: enkel indien wettige reden ( bijvoorbeeld een toegelaten historische reconstructie met dit 
type van wapens)

Het reëel schieten: verboden, behalve indien het wapen het voorwerp uitmaakt van een vergunning 
afgeleverd door de provinciegouverneur, na het afleggen van een theoretisch en praktisch examen enz.

OPGEPAST: deze wapens zijn relikwieën met grote waarde maar, aangezien ze de tand des tijds hebben 
ondergaan, is dit soms niet meer opmerkbaar. Deze wapens gebruiken is dus zeer riskant en gevaarlijk.

Oversteken van de grenzen: men moet zich inlichten bij de politieautoriteiten of de douane van de landen 
die worden overgestoken en van het land van bestemming, aangezien dat elk land een andere wetgeving 
heeft. Indien er gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer ( vliegtuig, trein, tram enz.) moet ook 
de desbetreffende reglementen worden nagekeken.

Zwart kruit: vrij bezit van maximum 2 kg. Opgepast : zwart kuit is een explosief, men moet er  dus met 
grote voorzichtigheid mee omspringen. Wanneer zwart kruit wordt gemanipuleerd, ontsnappen klein 
stofdeeltjes in de lucht. Het mag dus enkel gebruikt worden in schietstanden die hiervoor de toelating 
hebben.

Moderne Replica van oude wapens die uitsluitend via de loopmond worden geladen, waarvan de 
ontsteking apart gebeurd,  alsook de wapens die uitsluitend gebruik maken van patronen met zwart kruit 
en met ingewerkte ontsteking en waarvan het brevet of het model ouder is dan 1890 en de fabricatie na 
1945 plaats vond, zijn vergunningspichtige wapens : politie-enquête, wettelijk motief, theoretisch en 
praktisch examen, retributie, enz. ).

Er valt op te merken dat volgens artikel 1-4° van het voorvernoemde K.B. de schouder- of 
handvuurwapens op zwart kruit met één schot, met een gladde loop en met afzonderlijke ontstekingdoor 
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middel van een vuursteen of percussie, die langs de loopmond worden geladen, die worden gedragen 
tijdens  folkloristische of reconstructieve tochten, beschouwd worden als wapens met een historische , 
folkloristische of decoratieve waarde. Dit artikel stond de folkloristische verenigingen toe om verder te 
functioneren. Nu zijn deze wapens bij overdracht onderworpen aan het formulier Nr. 9 ( art. 15 van het 
K.B. van 16.10.2008).

Het bezit van deze wapens veronderstelt bepaalde regels die variëren naargelang het aantal en het type 
wapens.  Voor het bezit van één à vijf wapens geldt: De wapens (ongeladen) en de munitie worden steeds 
buiten het bereik van kinderen bewaard en zijn niet ogenblikkelijk samen toegankelijk op een plaats die 
uiterlijke kenmerken vertoont dat deze wapens er zich bevinden. Ze worden onbruikbaar gemaakt door 
een veiligheidsslot of door het wegnemen en apart bewaren van een voor de werking essentieel 
onderdeel of door het bevestigen van het wapen met een ketting aan een vast punt(K.B. 14.04.09).

Het vervoer: wapen waarvan een essentieel onderdeel is verwijderd: in een slotvaste koffer of etui. Indien 
een essentieel onderdeel niet kon verwijderd worden, moet er bovendien een veiligheidssysteem aan het 
wapen worden bevestigd, bijvoorbeeld een trekkersslot.

De munitie wordt vervoerd in een andere slotvaste koffer.

In de wagen: de slotvaste etuis of de koffers die de wapens bevatten , alsook de in een slotvaste koffer 
veilig verpakte munitie, worden in de slotvaste koffer van de wagen geplaatst, buiten het  zicht.  De 
vervoerde magazijnen zijn leeg.  Het voertuig blijft niet zonder toezicht achter. Wat het vervoer per trein, 
vliegtuig enz. betreft, moeten de desbetreffende reglementen worden nagekeken.

Het dragen: enkel indien wettige reden ( goedgekeurde historische reconstructie, schieten in een 
schietstand, enz.)

Het sportief of recreatief schieten is toegelaten in een schietbaan die daartoe goedgekeurd is.

Oversteken van de grenzen : idem als hierboven + Europese vuurwapenpas. Opgepast: deze een Europese 
vuurwapenpas laat enkel toe om in een ander Europees land deel te nemen aan een manifestatie voor 
historische reconstructie, jacht, schietwedstrijd enz. Deze pas laat niet toe om de wapens mee te nemen 
op vakantie.


