FAQ (veelgestelde vragen)
Rubriek 1: algemeen
A. Het uitlenen van wapens aan derden
Vraag: de houders van een jachtverlof, van een sportschutterslicentie en van een Europese
vuurwapenpas afgeleverd door een andere lidstaat van de Europese Unie mogen eveneens schieten
met wapens die rechtmatig voorhanden worden gehouden door derden. Moet de eigenaar van het
wapen hiervoor aanwezig zijn, of mag deze het wapen gewoon "uitlenen"?
Antwoord: onder de oude wet moest de eigenaar aanwezig zijn, maar omdat dit teveel beperkingen
met zich meebracht, is dit nu niet langer vereist. De gebruiker moet dan wel het model 9 of model 4
van de eigenaar kunnen voorleggen en een attest van deze dat hij het wapen effectief mag gebruiken.
Vraag: tijdens het vervoer dienen de vuurwapens ongeladen en verpakt te zijn in een afgesloten
koffer, of voorzien te zijn van een trekkerslot of een equivalente beveiliging. Is een foedraal dat
gesloten is met een riem met gesp of een ritssluiting voldoende of moet er effectief een slot op de
verpakking aangebracht zijn? Indien er een slot moet aangebracht worden, is het voldoende dat de
wapens in een slotvast gemaakte koffer van een voertuig liggen?
Antwoord: met koffer wordt zeker niet de koffer van een voertuig bedoeld, maar een afzonderlijk
draagbaar voorwerp. De zin van deze bepaling is dubbel: ervoor zorgen dat het wapen niet
onmiddellijk kan worden gebruikt, en diefstalbeveiliging. In dat laatste opzicht is een foedraal gesloten
met riem of gesp niet voldoende maar moet er inderdaad een slot zijn.

B. Historische en folkloristische evenementen
Vraag: jaarlijks organiseren wij in ons dorp een soldatenprocessie. De deelnemers zijn verkleed in
soldaten uit de 19de eeuw en dragen wapens met zwart kruit. Af en toe worden er eresaluten gelost.
Deze wapens zijn wapens voor wapenrekken (vergunningsvrij), maar één of twee maal per jaar
worden deze wapens gedragen en wordt er mee geschoten. Hoe zit dat met de vergunningen voor
deze wapens? Moeten er vergunningen uitgereikt worden en zo ja, aan welke voorwaarden moet men
voldoen?
Antwoord: zo het gaat om historische of folkloristische manifestaties, is het toegelaten dergelijke
wapens te dragen en zelfs af te schieten (mits akkoord van de lokale politie uiteraard). Deze wapens
blijven dus vergunningsvrij.

C. Model 12
Vraag: is model 12 (maatregelen te nemen bij de bewaring van een vuurwapen om diefstal en
ongelukken te voorkomen) nog steeds geldig?
Antwoord: JA, in afwezigheid van een andersluidende bepaling op dit ogenblik.

D. Seinpistolen
Vraag: zijn seinpistolen vrij verkrijgbare wapens of moet men hiervoor een vergunning bekomen?
Antwoord: een seinpistool dat op zich alleen geschikt is voor het geven van noodseinen, is vrij
verkrijgbaar. Als het door het monteren van een hulpstuk voor iets anders geschikt wordt, dan is het
dit hulpstuk dat vergunningsplichtig is (art. 33 van de wet), tenzij het permanent in deze gewijzigde
toestand wordt gehouden. Dan is een vergunning voor het volledige wapen vereist.

E. Verboden wapens
Vraag: wordt een waardevolle Afrikaanse knuppel beschouwd als een verboden wapen?
Antwoord: het is aan de lokale politie om uit te maken tot welke categorie het vertoonde wapen
behoort. Als het wapen onschuldig is en enkel een historische en decoratieve waarde heeft, is hij niet
verboden.
Vraag: bepaalde blanke wapens zijn vrij te koop, andere zijn verboden. Hoe kan men ze herkennen?
Antwoord: de verboden blanke wapens worden opgenoemd in artikel 3, §1 van de wapenwet (springof valmessen met slot, vlindermessen, werpmessen, ...). Deze lijst is volledig. De wapenhandelaar
moet beroepshalve in staat zijn om het verboden wapen te identificeren en het niet voor verkoop aan
te bieden.
Vraag: wat met de 'billijke vergoeding' voor bepaalde wapens? Mag een wapenhandelaar optreden
als onafhankelijk expert?
Antwoord: een aanvraag van een 'billijke vergoeding' moet gericht worden aan de minister van
Justitie, en, éénmaal deze is vastgelegd, zal zij dienen als precedent voor de volgende aanvragen.
Wat betreft de tussenkomst van de onafhankelijke expert, is het aan de minister om geval per geval te
beslissen. De minister kan het advies van een expert inwinnen.

F. Vergunning zonder munitie
Vraag: is het nog steeds mogelijk een vuurwapen (jacht- of verweerwapen) over te nemen als
aandenken, met uitsluiting van de munitie?
Antwoord: NEEN. Het begrip 'aandenken' sluit nauw aan bij het begrip 'erfenis' en is net zo min
weerhouden in de wettige redenen die bepaald zijn in de wapenwet. De wet doelt niet op het
eigendomsrecht maar op het recht tot het voorhanden hebben. Als men geen vergunning krijgt voor
het voorhanden hebben, verliest men daarom nog niet de eigendom, op voorwaarde dat men het
wapen dan in bewaring geeft bij iemand met een vergunning of erkenning.

G. Vergunningen jonger dan 5 jaar
Vraag: is het mogelijk om de wapenvergunningen (modellen 4) die nu nog geldig zijn (jonger dan 5
jaar dus) ineens samen met de oudere vergunningen te laten vernieuwen? Motief hiervoor zou in de
eerste plaats zijn dat er financieel voordeel zou worden gedaan; daarenboven zou het praktisch ook
interessanter zijn om alle documenten op dezelfde datum te laten vernieuwen.
Antwoord: De nieuwe wapenwet verbiedt zulks niet, dus is dit mogelijk.

H. Verlies
Vraag: wat moet iemand die een wapen voorhanden heeft, doen wanneer hij zijn model 4 verliest?
Antwoord: men moet aangifte doen van het verlies bij de politie en nadien bij de gouverneur een
dubbel van zijn vergunning aanvragen.

I. Wapens voor wapenrekken
Vraag: kan ik een vergunningsplichtig wapen laten ombouwen tot een wapen voor wapenrekken?
Antwoord: NEEN (indien dit al technisch zou kunnen). Een wapen is ofwel een wapen voor
wapenrekken ofwel een wapen waarvoor men een vergunning moet bekomen. Vragen dat een wapen
zou omgezet worden tot een wapen voor wapenreken kan niet. Wapens voor wapenrekken zijn
wapens waarvan de wetgever oordeelt dat ze eigenlijk vrij ongevaarlijk zijn omwille van het soort
munitie dat ze gebruiken of omwille van het tijdstip waarop ze werden gefabriceerd (meestal gaat het
om wapens die werden gefabriceerd voor wereldoorlog I). Wat wel kan is een vergunningsplichtig
wapen laten neutraliseren. Op dat moment wordt het ook een vergunningsvrij wapen.

J. Wettige reden
Vraag: kan het begrip 'familiaal patrimonium' een wettige reden zijn?
Antwoord: NEEN

Rubriek 2: sport- en recreatief schieten
A. Medisch attest
Vraag : de wet verplicht de sportschutter om een medisch attest voor te leggen. Bestaat er hiervoor
een speciaal document en waar kan ik daarvoor terecht?
Antwoord: de nieuwe wet en de omzendbrief met betrekking tot de toepassing ervan, bepalen enkel
de vereiste van een attest dat uitgaat van een geneeskundige. Het mag dus zowel een huisarts als
een specialist zijn. Dit attest kan afgegeven worden door de behandelende arts en is gelijkaardig aan
het attest dat dikwijls gevraagd wordt om verzekerd te kunnen worden bij sportbeoefening.
Vraag: hoe lang is het medisch attest geldig en moet er voor elke aanvraag een medisch attest
worden bijgevoegd?
Antwoord: het medisch attest geldt in principe voor 3 maanden. Koopt men nadien een nieuw wapen
aan, dan moet men opnieuw een medisch attest voorleggen. Als de aanvragen gelijktijdig worden
ingediend, volstaat een origineel medisch attest .Voor aanvragen die elkaar snel opvolgen, is een
kopie toegelaten van een medisch attest dat niet meer dan 3 maanden oud is.

B. Schietclub
Vraag: een schietclub bezit enkele wapens om personen met een voorlopige vergunning te laten
oefenen. Deze wapens staan op naam van één van de uitbaters / leden. Hoe moet dat met de
vergunningen. Kunnen die op de naam van de uitbater verleend worden?
Antwoord: Inderdaad, dit kan perfect want de wettige reden is ook hier aanwezig.

C. Sportschieten versus recreatie schieten
Vraag: wat is het verschil tussen sportschieten en recreatief schieten ?
Antwoord: het onderscheid is zonder gevolg. Sportschieten is verbonden met de begrippen
'competitie' en 'wedstrijd' en recreatief schieten met het begrip 'vrije tijd'.

D. Sportwapens - niet-schutters
Vraag: gedurende jaren was ik lid van een schietclub en een actieve sportschutter. Om bepaalde
redenen kan ik momenteel deze sport niet meer uitoefenen. Ik wens dit in de toekomst echter opnieuw
te doen. Kan ik voorlopig een vergunning zonder munitie bekomen om alzo verder in het bezit van
mijn wapen te blijven ?
Antwoord: NEEN, er kan geen vergunning zonder munitie bekomen worden. Er is immers geen
wettige reden meer om een vuurwapen te bezitten. Wel is het perfect mogelijk om eigenaar te blijven
van wapens die men niet meer voorhanden mag houden. In afwachting dat men opnieuw een
vergunning kan bekomen, kan men de wapens in bewaring geven aan een erkend persoon, of iemand
die er een vergunning kan voor krijgen omdat hij ze tijdelijk zal gebruiken.

E. Voorlopige vergunning
Vraag: kan ik om te leren schieten onder de nieuwe wapenwet nog een voorlopige vergunning voor
een vuurwapen krijgen ?
Antwoord: JA. De voorlopige vergunning blijft bestaan. De gouverneur is bevoegd voor het uitreiken
van die vergunningen.

F. Wisselloop
Vraag: ik ben in het bezit van een sporthandvuurwapen dat uit een handgreep bestaat en twee
wissellopen kal 22 en cal 32sw heeft met verschillende nummers. Kan ik voor het wapen en de
wissellopen één vergunning krijgen om moet ik meerdere vergunningen aanvragen ?
Antwoord: u hebt een vergunning nodig voor het basiswapen en dan een vergunning per wisselloop.

Rubriek 3: jacht- en wildbeheer
A. Het uitlenen van wapens aan derden
Vraag: kan één wapen op de Europese vuurwapenpas van meerdere personen worden vermeld (bv.
Het uitlenen van een wapen aan een collega-jager die naar het buitenland wil gaan zonder dat de
eigenaar van het wapen hem vergezelt) ?
Antwoord: NEEN. De Europese vuurwapenpas mag uitsluitend wapens vermelden die rechtmatig
voorhanden worden gehouden door de titularis. De persoon die een vuurwapen rechtmatig
voorhanden houdt is de persoon op wiens naam het wapen is geregistreerd.

B. Het vervoer van vuurwapens
Vraag: jagers verplaatsen zich soms tijdens het jagen met een voertuig om naar een ander deel van
hun jachtgebied te gaan. Moeten de wapens dan opgeborgen worden of is het openleggen van het
jachtwapen voldoende zoals bij verplaatsingen te voet?
Antwoord: NEEN, het is niet voldoende dat het wapen wordt opengelegd, het moet opgeborgen
worden. Het gaat hier om vervoer op de openbare weg, en dus zijn de bepalingen van art. 21, 2° van
toepassing.

Vraag: moet munitie ook in een slotvaste verpakking vervoerd worden? Soms worden jachtpatronen
aan een riem gedragen tijdens verplaatsingen op het jachtgebied en dus ook als ze zich daar met een
voertuig verplaatsen.
Antwoord: voor munitie volstaat het dat ze buiten handbereik en onzichtbaar voor de buitenwereld
wordt vervoerd.

C. Didactische lessen
Vraag: jagersverenigingen worden door scholen uitgenodigd om didactische lessen te geven. Mogen
er dan wapens getoond worden om uitleg te geven over het omgaan met wapens om zo op het gevaar
van wapens te wijzen ?
Antwoord: wapens tonen is wapens dragen, en hiervoor is een wettige reden nodig. Zelfs als dit
ongeladen gebeurt en de wapens niet uit handen worden gegeven. Bijgevolg is het tonen van wapens
uit den boze.

D. Faunabeheeractiviteiten
Vraag: hoe moet de term 'faunabeheeractiviteiten' worden geïnterpreteerd (bv. iemand vraagt een
wapen aan voor het doden van houtduiven die de oogst ernstige schade berokkenen. Het
gemeentebestuur heeft akte genomen van de toelating voor 'bijzonder jacht op de houtduif ter
voorkoming van wildschade', nadat de politie en de dienst leefmilieu een gunstig advies verleend
hadden) ?
Antwoord: Het moet gaan om een bewezen en toegelaten activiteit van wildbeheer. Is dit het geval,
dan geldt deze activiteit wettige reden.

E. Jachtwapens - inschieten en sportschieten
Vraag: de houder van een jachtverlof wenst zijn wapen in te schieten op een schietstand. Moet hij
voorafgaandelijk voor dit wapen bij de gouverneur een vergunning aanvragen (model 4) ?
Antwoord: NEEN. Dit kan worden beschouwd als een noodzakelijk onderdeel van de jachtactiviteiten
Vraag: de houder van een jachtverlof wenst zijn wapen ook te gebruiken voor het beoefenen van de
schietsport. Is dan een vergunning van de gouverneur (model 4) vereist ?
Antwoord: JA. Dit heeft niets te maken met jacht of faunabeheer.

F. jachtverlof
Vraag: kan een bezitter van een Vlaams jachtverlof zich ook vereenvoudigd laten registreren voor een
vuurwapen met een kleiner kaliber dan 20 (bijv. .22 wapens), want deze zijn toegelaten voor de jacht
in Wallonië ?
Antwoord: NEEN. Het Vlaams jachtverlof telt enkel in Vlaanderen en in Vlaanderen mag je niet jagen
met kalibers kleiner dan 20.
Vraag: is een Frans jachtverlof geldig in België voor de aankoop van een wapen ?
Antwoord: JA, indien het gaat om een wapen dat in België voor de jacht is toegelaten. Dan kan het
wapen op model 9 worden aangekocht. Indien het niet gaat om een wapen waarmee in België mag
gejaagd worden, dan moet men hiervoor bij de gouverneur een vergunning bekomen, maar het
Franse jachtverlof geldt als wettige reden. Het is aan de jager om te bewijzen dat het wapen in kwestie
in Frankrijk voor de jacht is toegestaan.

Vraag: ik ben houder van een jachtverlof uitgereikt door een lidstaat van de Europese Unie. Mag ik
dan eveneens via eenvoudige registratie een jachtwapen aankopen ?
Antwoord: JA op voorwaarde dat uw jachtverlof wordt beschouwd als een ernstig document (als
m.a.w. de lidstaat in kwestie bepaalde eisen stelt voor het bekomen van het jachtverlof) en dat het
gaat om een wapen waarmee ook in België mag gejaagd worden. Is het jachtverlof niet als ernstig
document te bestempelen of gaat het om een wapen waarmee men in België niet mag jagen, dan is
steeds een vergunning van de gouverneur vereist.

G. Model 9
Vraag: is model 9 betalend ?
Antwoord: NEEN.

H. Geldigheid jachtverlof
Vraag: wanneer wordt een jachtverlof als geldig beschouwd? Volstaat het dat men het papier bezit
van het jachtexamen of moet het valideringsbiljet van het lopende jaar aangebracht zijn op het
jachtverlof ?
Antwoord: het document dat wordt toegekend na het slagen voor een jachtexamen is tien jaar geldig,
maar de betaling voor het valideringsbiljet geldt slechts voor één jachtseizoen. Men heeft dus een
jachtverlof nodig mét valideringsbiljet voor het lopende jaar.

I. Jachtkaliber
Vraag: wie zal verklaren dat het wapen ontworpen is voor de jacht? (bijv. een kaliber dat vroeger als
oorlogswapen gecatalogeerd werd zoals het jachtgeweer met kaliber 30.06 Springfield of het type
Sniper met civiel kaliber) ?
Antwoord: de verkoper dient na te gaan of het wapen toegelaten wordt overeenkomstig de
gewestelijke jachtdecreten.
Vraag: wat moeten de jagers doen die een oorlogskaliber gebruiken ?
Antwoord: de nieuwe wapenwet heeft het niet meer over oorlogswapens. Een jager die een wapen
gebruikt dat volgens zijn jachtverlof toegelaten is voor de jacht, heeft geen vergunning van de
gouverneur (model 4) nodig.

J. Theoretisch examen
Vraag: moeten de houders van het (vroegere) model 9 nog slagen voor het theoretisch examen ?
Antwoord: de houders van een geldig jachtverlof zijn hier zonder meer van vrijgesteld. De niet-jagers
zijn hier in een eerste fase van vrijgesteld. Wanneer zij zich vóór 31 oktober 2008 in regel stelden met
de nieuwe wapenwet, verkrijgen zij immers automatisch een vergunning voor 1 jaar of onbepaalde
duur. Om nadien een hernieuwing van hun vergunning te bekomen, zullen zij desgevallend, naast het
bezitten van een wettige reden, ook moeten aantonen dat zij geslaagd zijn in de theoretische en de
praktische proef.

K. Jager zonder jachtverlof
Vraag: ik ben geen houder van een jachtverlof maar ik ga regelmatig op uitnodiging in Zuid-Afrika
jagen. Kan ik van de gouverneur een vergunning krijgen om een jachtwapen aan te kopen ?
Antwoord: JA. Men moet dan wel het bewijs leveren dat men daar effectief de jacht beoefent en op
de vergunning zal duidelijk vermeld worden dat men het wapen enkel in dat land mag gebruiken en
niet in België

Rubriek 4: wapenverzamelaars
A. Verzameling
Vraag: moet een wapenverzameling steeds inhouden dat men zijn wapenverzameling uitbreidt ? Kan
ik niet zeggen dat ik hooguit twee wapens wens te verzamelen ?
Antwoord: NEEN. Om in aanmerking te komen voor een erkenning als wapenverzamelaar moet de
intentie bestaan om deze verzameling minstens gedurende een zekere tijd uit te breiden, want dat is
nu eenmaal de zin en het voordeel van een erkenning.
Vraag: iemand heeft reeds een verzameling van memorabilia rond een bepaald thema (bv.
wereldoorlog II) en wenst deze verzameling nu uit te breiden met een wapen dat binnen hetzelfde
thema kadert. Het is niet de bedoeling om een hele reeks wapens binnen hetzelfde thema te
verzamelen maar om zich aan één of hoogstens twee of drie wapens te houden. Kan men van de
gouverneur een erkenning als verzamelaar krijgen ?
Antwoord: NEEN, maar er is een andere oplossing. Door reeds allerlei memorabilia rond een bepaald
thema te verzamelen, geeft men duidelijk aan dat men verzamelaar is. In dit geval kan men van de
gouverneur een vergunning zonder munitie bekomen voor het wapen dat de verzameling aanvult. Let
wel : een vergunning voor een wapen aanvragen dat men reeds bezit onder het mom van een
verzameling met de bewering dat men nadien andere memorabilia rond hetzelfde thema gaat
verzamelen, kan niet.

