TOELICHTING BIJ HET KB VAN 23/04/2020 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter
uitvoering van de Wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad
van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

De Europese vuurwapenrichtlijn van 1991 (477) is grondig aangepast. Deze aanpassing trad in
werking op 13 juni 2017.
Elke EU-lidstaat moest zelf uitvoeringsmaatregelen nemen teneinde toepassing te geven aan
die gewijzigde vuurwapenrichtlijn.
Wat België betreft, is het zo dat de Wapenwet van 8 juni 2006 al grotendeels in
overeenstemming is met de Europese regelgeving ter zake.
De Wet van 5 mei 2019 (omzettingswet) en het Ministerieel besluit van 21 september 2019
(beperking ladercapaciteit) zorgden voor een verdere omzetting van die Europese regels naar
Belgisch recht. Op 5 mei 2020 gebeurde de laatste aanpassing bij KB van 23 april 2020 en dit
uitvoeringsbesluit trad in werking op 5 juni 2020.
De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende:
I.

Verplichte aangifte van geneutraliseerde wapens

Voortaan worden de geneutraliseerde vuurwapens beschouwd als vrij verkrijgbare
vuurwapens, alleen het voorhanden hebben ervan wordt aangifteplichtig.
De modaliteiten van die aangifteplicht zijn geregeld in het nieuwe uitvoeringsbesluit:
Opgelet:
Vanaf 8 april 2016 zijn enkel vuurwapens die onklaar gemaakt werden volgens de nieuwe, strengere
Europese regels nog vrij verkrijgbaar.
Vuurwapens die conform de oude regelgeving werden geneutraliseerd, mag men verder in bezit
houden. Van zodra ze worden overgedragen of overgebracht naar een andere EU-lidstaat, worden ze
enkel nog als vrij verkrijgbaar beschouwd wanneer ze volgens de nieuwe procedure geneutraliseerd
werden. Die wapens moeten opnieuw worden aangeboden bij de Proefbank voor her-neutralisering
met afgifte van een attest en de toekenning van een speciale stempel (EU + logo proefbank + jaartal).

A/ Verplichte aangifte van het bezit van een geneutraliseerd vuurwapen
Elke wapenbezitter die in het bezit is van een geneutraliseerd vuurwapen dat hij in bezit heeft
en verkregen heeft voor 14 september 2018, moet tegen uiterlijk 14 maart 2021 volgende
stappen zetten:
Voor elk wapen dient een model 9ter opgemaakt te worden en dat in drie exemplaren.
Twee exemplaren worden verstuurd naar de gouverneur van de verblijfplaats van de
aangever. Het derde exemplaar bewaart men zelf.

De aangever doet de aangifte best per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs opdat hij
een bewijs zou hebben van de tijdige aangifte en de ontvangst ervan door de provinciale
wapendienst.
De gouverneur registreert het geneutraliseerde vuurwapen in het CWR en bezorgt één
exemplaar terug aan de aangever.
Er wordt geen termijn bepaald binnen dewelke dit moet gebeuren.
Wie na 14 maart 2021 nog in het bezit is van een geneutraliseerd vuurwapen zonder er
aangifte van gedaan te hebben via een model 9ter, is illegaal in het bezit van het
geneutraliseerde vuurwapen dat in beslag genomen moet worden door de lokale politie.
De vaststelling van deze inbreuk kan tevens gevolgen hebben voor de andere vergunde
vuurwapens van betrokkene.

B/ Overdracht van een geneutraliseerd vuurwapens vanaf 5 juni 2020
Voor de overdracht van een geneutraliseerd vuurwapen dienen vanaf 5 juni 2020 volgende
stappen gezet te worden:
1.) De identiteitskaart of reispas van de verkrijger moet worden voorgelegd;
2.) Er moet een model 9ter opgesteld worden in drie exemplaren;
3.) Er wordt een kopie gemaakt van het attest inzake de neutralisering van het
vuurwapen;
4.) Het originele model 9ter en een kopie ervan wordt, samen met de kopie van het van
neutralisatie, binnen de acht dagen verstuurd naar de bevoegde overheid:
- Indien de overdrager en de verwerver een verblijfplaats in België hebben:
naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de verwerver;
- Indien de overdrager een verblijfplaats heeft in België en de verwerver
geen verblijfplaats heeft in België: naar de gouverneur bevoegd voor de
verblijfplaats van de overdrager;
- Indien de overdrager geen verblijfplaats heeft in België en de verwerver
wel een verblijfplaats heeft in België: naar de gouverneur bevoegd voor de
verblijfplaats van de verwerver. In dat geval dient ook de procedure voor
invoer te worden gevolgd indien het wapen vanuit het buitenland wordt
binnengebracht in België.

C/Quid ingeval van erfenis van geneutraliseerde vuurwapens (vanaf 5 juni 2020)?
Ingeval men een geneutraliseerd wapen erft, moet men er aangifte van doen binnen de drie
maanden nadat men het wapen in het bezit heeft gekregen.
De volgende stappen dienen gezet te worden:
1.) Er moet een aangifteformulier model 9ter worden opgesteld in drie exemplaren;
2.) Twee exemplaren worden verstuurd naar de gouverneur bevoegd voor de
verblijfplaats van de erfgenaam;

3.) De gouverneur stuurt een exemplaar van het model 9ter, voorzien van een
registratienummer, terug naar de erfgenaam.

D/ Procedure bij de invoer van een geneutraliseerd vuurwapen (vanaf 5 juni 2020)
Bij de invoer van een geneutraliseerd vuurwapen vanuit het buitenland dient de invoerder,
binnen de 8 dagen na de invoer, aan de Proefbank te vragen om het geneutraliseerde wapen
te registreren.
Er is geen specifiek aanvraagformulier voor voorzien. Dit kan gebeuren bij aangetekend
schrijven.
In dat geval moet de Proefbank een model 9ter opstellen in drie exemplaren. De proefbank
moet voor het wapen een “uniek nationaal identiteitsnummer” aanmaken en het wapen dient
door de Proefbank geregistreerd te worden in het CWR.

2. Het uitlenen van vuurwapens voor langere termijn tussen jagers
Sinds 5 juni 2020 geldt tevens een gewijzigde uitleenregeling voor jagers. Daarvoor dient
voortaan gebruik gemaakt te worden van een nieuw “formulier van uitlening” of een
zogenaamd model 9bis.
De nieuwe regeling geldt enkel voor uitleningen die langer duren dan een week.
De nieuwe uitleenregeling gaat als volgt:
a.) Er wordt een model 9bis opgesteld en ondertekend door de uitlener en de ontlener.
Het is de taak van de uitlener om dit document op te stellen en in te staan voor de
aangifte;
b.) Dit model moet “vanaf het begin van de uitlening” worden meegedeeld aan de
bevoegde overheid. Het moet dus opgemaakt worden voordat de uitlening, die langer
dan een week zal duren, van start gaat. Het is niet toegelaten om een wapen uit te
lenen zonder een model 9bis om te maken, om nadien, wanneer men vaststelt dat de
uitlening langer dan een week zal duren of geduurd heeft, alsnog een model 9bis op
te maken.
o Indien de ontlener een verblijfplaats in België heeft, is zijn lokale politie
bevoegd voor de registratie van het model 9bis;
o Indien de ontlener geen verblijfplaats in België heeft, dan is de lokale politie
van de verblijfplaats van de uitlener bevoegd voor de registratie van het
model 9bis;
o Indien de uitlener geen verblijfplaats in België heeft, dan moet de ontlener
instaan voor het opstellen van het model 9bis en de verzending ervan naar de
lokale politie van de verblijfplaats van de ontlener.
De lokale politie dient dus in te staan voor de registratie van de uitlening in het CWR.

Voor de teruggave van het wapen bestaan ook regels:
Zo moet de teruggave vermeld worden op het model 9bis.
De kennisgeving van de teruggave van het wapen gebeurt door de uitlener aan de lokale
politie van zijn verblijfplaats.
Heeft de uitlener geen verblijfplaats in België heeft, dan moet de teruggave door de ontlener
meegedeeld te worden aan de lokale politie van zijn verblijfplaats.
Opgelet: Inbreuken op de voormelde regels aangaande de langdurige uitlening van
vuurwapens kunnen zwaar gesanctioneerd worden.
3. Elektronische verzending van documenten
Hoewel dat in de praktijk al wel gebeurde, is nu expliciet in de wet voorzien dat de
onderstaande documenten ook elektronisch verstuurd kunnen worden: het luik B van een
vergunning model 4, modellen 9, modellen 9bis en modellen 9ter.
Eén voorwaarde evenwel: het origineel dient gedurende vijf jaar bewaard te worden door de
verzender van het document.

4. Geldigheidsduur van de Europese vuurwapenpas
Europese vuurwapenpassen voor uitsluitend lange gladloopwapens met enkelschotswerking
waren in het verleden geldig voor 10 jaar.
Voortaan zijn deze ook slechts geldig zijn voor 5 jaar.
5. Meldingsplicht verdachte verrichtingen door wapenhandelaars
Ook in de deontologische code bestemd voor de erkende wapenhandels werd een wijziging
aangebracht.
Voortaan kunnen wapenhandelaars verrichtingen met het oog op het verwerven van wapens,
laders, essentiële onderdelen of volledige patronen of onderdelen van munitie niet afronden
wanneer zij er redelijkerwijze vanuit kunnen gaan dat deze verrichtingen verdacht zijn.
Elke poging tot dergelijke verrichting moet gemeld worden bij de lokale politie.

