
De gouverneur van de provincie Antwerpen 
Arrondissementscommissariaat 
Dienst Wapens 

Publicatie wijziging wapenwet  
Op 22 augustus 2008 werd de wijziging van de wapenwet gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad. De wijziging treedt in werking op 1 september 2008. 

1. De vergunning zonder munitie en de erfenis  
De wetswijziging maakt het voortaan mogelijk om in een beperkt aantal gevallen zonder 
opgave van een wettige reden een wapenvergunning zonder munitie te bekomen.  
    a) -Voor de wapens die u reeds vóór de nieuwe wapenwet (8 juni 2006) legaal in uw 

bezit had werden de volgende twee mogelijkheden voorzien:  
 - voor wapens waarvoor u reeds onder de oude wapenwet een vergunning had op uw  
 eigen naam kan u een vergunning zonder munitie aanvragen;  
 - voor wapens die onder de oude wapenwet niet vergunningsplichtig waren (de  
 zogenaamde jacht- en sportwapens) en die toen reeds in uw bezit waren, kan u een  
 vergunning zonder munitie vragen.  
  
OPGELET: de wetgever heeft deze laatste mogelijkheid slechts tijdelijk voorzien. Indien u 
hiervan gebruik wenst te maken, moet u een aanvraag indienen binnen de 2 maanden na het in 
werking treden van deze wetswijziging in het Belgisch Staatsblad. Dus vóór 31 oktober 2008. 
Personen die zich reeds eerder in regel stelden en een document model 6 of een vergunning 
met als motief “overgangsmaatregel” (art. 44, § 2) bezitten moeten binnen deze periode de 
provinciale wapendienst laten weten dat zij een vergunning zonder munitie wensen. Na 31 
oktober 2008 kan voor deze wapens geen vergunning zonder munitie meer worden 
aangevraagd! 
 

b) -Diegene die een wapen erft, dat wettig voorhanden werd gehouden door de 
overledene, kan een vergunning zonder munitie aanvragen. Dit moet gebeuren binnen 
de twee maanden nadat hij het wapen in bezit heeft gekregen;  

 
c) -De persoon die onder de nieuwe wapenwet een wapen heeft verkregen onder het 

regime van de registratie (model 9), waarvan het jachtverlof, de sportschutterslicentie 
of het gelijkgesteld document vervallen is, kan zijn/haar wapen nog 3 jaar voorhanden 
houden zonder munitie. Na afloop van deze periode moet hij/zij een vergunning 
aanvragen. Hij/zij kan binnen de 2 maanden na het verstrijken van deze termijn van 3 
jaar een vergunning zonder munitie voor deze wapens aanvragen.  

 
 

OPGELET: de vergunning zonder munitie kan enkel in bovenstaande gevallen worden 
aangevraagd. Een vergunning zonder munitie kan NIET worden aangevraagd voor:  

1)- nieuwe aankopen;  
 
2)- wapens die onder nieuwe wapenwet aangekocht werden onder vergunning  
(model 4);  
 
3)- wapens die geschonken worden; 
 



     d) -Wapens die onder de oude wapenwet vergunningsplichtig waren, maar niet vergund  
waren (de zogenaamde “zwarte wapens”, die geregulariseerd werden tijdens de  
overgangsperiode);  

 
 

2. Vergunningen voor onbepaalde duur  
Daar waar de nieuwe wapenwet voorzag dat vergunningen voor maximaal 5 jaar geldig 
waren, waarna de houder van de vergunning de verlenging van zijn/haar vergunning moest 
vragen, heeft de wetgever nu beslist dat de vergunningen afgeleverd onder de nieuwe 
wapenwet voortaan voor onbepaalde duur afgeleverd worden, maar dat de gouverneur om de 
5 jaar het initiatief moet nemen voor een controle bij de vergunninghouder. Ook voor deze 
controle zal een retributie moeten worden betaald (zie hierna). Bij de controle zal ondermeer 
het wettig motief gecontroleerd worden. Het initiatief voor de controle moet voortaan dus niet 
langer komen van de vergunninghouder, maar van de gouverneur.  
 
Er zijn 4 uitzonderingen op de onbepaalde duur van de vergunningen:  
 
 - de wapendrachtvergunning blijft een beperkte geldigheidsduur hebben van 3 jaar;  
 - indien de vergunning slechts voor een bepaalde duur was gevraagd;  
 - indien de gouverneur of de minister een beperkte geldigheidsduur oplegt bij een  
 gemotiveerde beslissing om redenen in het kader van de vrijwaring van de openbare  
 orde;  
 - voor de voormalige jacht- en sportwapens die onder de oude wapenwet aangekocht  
 werden na 1 januari 2006 en waarvoor een vergunning met een geldigheidsduur van 1  
 jaar werd afgeleverd.  
 
Vergunningen die reeds onder de nieuwe wapenwet werden afgeleverd met een 
geldigheidsduur van 5 jaar worden geacht te zijn afgeleverd voor onbepaalde duur. Deze 
vergunningen dienen niet te worden aangepast.  
 
OPGELET: Voor vergunningen (model 4) afgeleverd onder de oude wapenwet, dient wel 
nog voor zij vijf jaar oud zijn een vergunning onder de nieuwe wapenwet aangevraagd te 
worden. 
 

3. Vrijstellingen van theoretische en praktische proeven en 
het voorleggen van een medisch attest  
 
De wetswijziging voert ook een aantal bijkomende vrijstellingen in:  
 1) Houders van een geldig jachtverlof zijn voortaan vrijgesteld van:  

- de theoretische proef  
- de praktische proef indien hun aanvraag betrekking heeft op lange wapens  
 

 2) Houders van een geldige sportschutterslicentie zijn voortaan vrijgesteld van:  
- de theoretische proef  
- de praktische proef voor zover hun aanvraag betrekking heeft op een wapen  
van hetzelfde type als een wapen waarvoor ze reeds een praktische proef  
hebben afgelegd in het kader van het verkrijgen van hun licentie  



- het voorleggen van een medisch attest  
  
 3) Zij die een vergunning vragen met als motief “de intentie om een verzameling  
 historische wapens op te bouwen” of “de deelname aan historische, folkloristische,  
 culturele of wetenschappelijke activiteiten” zijn vrijgesteld van het voorleggen van een  
 medisch attest;  

 
4) Zij die een vergunning vragen voor het “bezit zonder munitie” om een wapen in hun  
vermogen te behouden (dit kan slechts in een beperkt aantal gevallen worden  
gevraagd: zie hoger) zijn vrijgesteld van het voorleggen van een medisch attest en van  
de theoretische en praktische proef. 
 

4. Uitlenen van vuurwapens door houders van een 
jachtverlof, een sportschutterslicentie of een 
wapenvergunning  
Houders van een jachtverlof, sportschutterslicentie of een wapenvergunning mogen voortaan 
vuurwapens aan elkaar uitlenen onder de volgende voorwaarden:  

1)  Het betreft alleen vuurwapens van het type dat de ontlener mag voorhanden hebben 
en met het oog op een toegelaten activiteit op basis van een document waarvan hij 
houder is;  

2)  De vuurwapens mogen slechts worden uitgeleend voor de duur van de activiteit 
waarvoor ze worden geleend en voor het vervoer naar de plaats waar die plaatsvindt; 

3)  De vuurwapens mogen alleen worden voorhanden gehouden, gedragen en gebruikt op 
de plaats waar de activiteit waarvoor ze worden ontleend, plaatsvindt; 4) De ontlener 
kan een door de uitlener ondertekend schriftelijk akkoord voorleggen, evenals een 
kopie van het in de onder voorwaarde 1 bedoelde document, behalve indien de uitlener 
aanwezig is. 

 

5. Retributies  
De retributies bij het indienen van de aanvraag voor één of meer wapenvergunningen 
bedragen 85 euro per aanvraag. Dit tarief geldt enkel voor de aanvragen ingediend na  
(publicatie van deze wetswijziging in het Belgisch Staatsblad).  
Dit bedrag moet tevens betaald worden bij iedere vijfjaarlijkse controle. 
 

6. Andere wijzigingen  
Definities De begrippen “verblijfplaats”, “loop”, “revolver”, “pistool” en “repeteerwapen” 
worden gedefinieerd.  
 
Verboden wapens De nachtkijker wordt opgenomen in de lijst van verboden wapens, zowel 
gemonteerd op een wapen als afzonderlijk onderdeel.  
 
Aanvulling lijst veroordelingen De lijst van veroordelingen die aanvragers van een 
wapenvergunning niet mogen hebben, wordt uitgebreid. Zo moeten voortaan ook de 
aanvragen van personen die veroordelingen wegens overtredingen op de regelgeving 
betreffende de jacht- en het sportschieten, wegens inbreuken op de wet op de private en 



bijzondere veiligheid en wegens misbruik van vertrouwen hebben opgelopen, worden 
geweigerd.  
 
Erkenning als verzamelaar  
Voortaan kan een aanvraag tot het bekomen van een erkenning als wapenverzamelaar reeds 
worden ingediend indien men méér dan vijf vergunningsplichtige (ipv meer dan 10) 
vuurwapens bezit die deel uitmaken van een verzameling met een goedgekeurd thema).  
 
Wettige reden beroep met bijzondere risico’s  
Het wettig motief “beroep met bijzondere risico’s” wordt vervangen door “de uitoefening van 
een activiteit die bijzondere risico’s inhoudt of het voorhanden van een vuurwapen 
noodzakelijk maakt”. Dit moet bijvoorbeeld veeartsen die een wapen nodig hebben voor het 
verdoven van dieren toelaten om een wapenvergunning te bekomen.  
 
Onontvankelijkheid   
Door de wetswijziging wordt expliciet voorzien dat aanvragen ingediend door personen die 
niet voldoen aan de voorwaarden (art. 11, 1

e 
tot 4

e
: meerderjarig zijn, geen veroordelingen, … 

/ 6
e
tot 8

e
: medisch attest voorleggen, slagen in de theoretische en praktische proeven, verzet 

van een samenwonend meerderjarig persoon) en zij die geen wettige reden opgegeven 
hebben, onontvankelijk moeten worden verklaard. Dit heeft vooral invloed op de 
beroepsmogelijkheden van de betrokkene. Tegen onontvankelijk verklaarde aanvragen is 
immers nog enkel beroep mogelijk bij de Raad van State.  
 
Houders van een jachtverlof, sportschutterslicentie of gelijkwaardig document waarvan de 
geldigheid verstreken is – overdragen van resterende munitie  
De wapenwet bepaalde reeds dat de persoon die een wapen bezit onder het regime van de 
registratie (model 9) afgeleverd in het kader van de nieuwe wapenwet na het vervallen van de 
geldigheid van zijn/haar jachtverlof, sportschutterslicentie of gelijkwaardig stuk het wapen 
nog 3 jaar verder voorhanden mag hebben, zonder munitie. De huidige wetswijziging bepaalt 
dat hij/zij na het vervallen van van zijn/haar jachtverlof, sportschutterslicentie of 
gelijkwaardig stuk één maand de tijd heeft om zijn/haar resterende munitie over te dragen aan 
iemand die gerechtigd is om deze te bezitten.  
 
Geen wapendrachtvergunning meer nodig voor parcoursschieten  
Het gewijzigde artikel 15 van de wapenwet heeft tot gevolg dat houders van een vergunning 
met motief “sportschieten” en houders van een sportschutterslicentie voortaan geen 
wapendrachtsvergunning meer nodig hebben voor het beoefenen van parcoursschieten binnen 
de schietstand.  
 
Verbod op verkoop via internet/postorder  
De verkoop en het te koop aanbieden door en aan particulieren van wapens per postorder of 
via het internet is verboden.  
 
Hernieuwing van erkenningen voor wapenhandelaars en schietstanden  
Erkende wapenhandelaars en schietstanden, wiens erkenning ouder is dan vijf jaar moeten 
vóór 31 maart 2009 de hernieuwing van hun erkenning aanvragen. De nodige 
uitvoeringsbesluiten om te bepalen op welke manier dit dient te gebeuren moeten nog 
verschijnen. 
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