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Ignacio de la SERNA
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COL 07/2018 – Omzendbrief ‘Wapens’

SYNTHESE
De wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met
wapens werd nogmaals gewijzigd door de wet van 7 januari 2018.
De nieuwe definitie van het begrip ‘verboden wapen’, door de bestemming ervan, het einde
van het vrij bezit van laders, de strafbaarstelling van de poging tot het plegen van een
inbreuk op de wapenwet, en de nieuwe tijdelijke aangifte- en amnestieperiode zijn enkele
van de door deze wet ingevoerde wijzigingen.
Een persoon die vóór 31 december 2018 een vergunningsplichtig wapen aangeeft dat hij
illegaal in zijn bezit had, is dus niet strafbaar wanneer dit wapen vóór 9 juni 2006 op zijn
naam was geregistreerd in het Centraal Wapenregister, en zelfs niet als het illegale bezit
ervan reeds het voorwerp zou hebben uitgemaakt van een proces-verbaal of aanleiding
heeft gegeven tot het instellen van gerechtelijke vervolgingen.
Als het wapen niet op de naam van de aangever was geregistreerd in het Centraal
Wapenregister, zal de betrokkene slechts amnestie kunnen krijgen voor zover voor dit
illegale wapenbezit op het moment van de aangifte niet al een proces-verbaal werd
opgesteld noch aanleiding heeft gegeven tot een specifieke onderzoekhandeling door een
politiedienst of een gerechtelijke overheid.
Deze nieuwe circulaire, die gebaseerd is op het koninklijk besluit van 26 februari 2018
(Belgisch Staatsblad van 28 februari 2018) en de ministeriële omzendbrief van 28 februari
2018 (Belgisch Staatsblad van 1 maart 2018), die de wapenwet aanvullen, bevat alle
richtlijnen terzake en vervangt omzendbrief COL 8/2009 van 18 juni 2009.
In deze circulaire komen alle mogelijke situaties aan bod die zich in de praktijk kunnen
voordoen, zowel tijdens als na het verstrijken van de amnestieperiode, en wordt een stijging
van het bedrag van de minnelijke schikkingen vastgelegd die kunnen worden voorgesteld
aan de personen die deze mogelijkheid niet hebben benut om hun situatie te regulariseren.

3

COL 07/2018

OMZENDBRIEF NR. COL 07/2018 VAN HET COLLEGE VAN PROCUREURSGENERAAL BIJ DE HOVEN VAN BEROEP

WET VAN 8 JUNI 2006 HOUDENDE REGELING VAN ECONOMISCHE EN
INDIVIDUELE ACTIVITEITEN MET WAPENS
________________________________________________________________________________

INHOUDSTAFEL

I.

Normatief kader

2

II. Context en doelstellingen van de omzendbrief

2

III. Richtlijnen

5

A. Wapens, munitie en laders die gebruikt werden
voor het plegen van een misdrijf

5

B. Wapens, munitie en laders die onrechtmatig in
bezit gehouden worden, en die toevallig bij een
particulier aangetroffen worden (huisbezoek of
huiszoeking in het kader van een andere zaak)

6

b.1 Verboden wapens

6

b.2 Bezit van wapens, munitie en laders
zonder vergunning

6

C. Een persoon biedt zich bij de politie aan met
wapens, munitie of laders

8

c.1. Verboden wapens

8

c.2. Bezit van wapens, munitie en laders
zonder vergunning

8

IV. Inwerkingtreding

15

4

COL 07/2018

I. NORMATIEF KADER
-

-

Wet van 7 januari 2018 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling
van economische en individuele activiteiten met wapens ᵻen van het Burgerlijk
Wetboek (Belgisch Staatsblad van 12 januari 2018);
Koninklijk besluit van 26 februari 2018 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten
ter uitvoering van de wapenwet, betreffende de uitlening, de neutralisering en de
vernietiging van vuurwapens en tot bepaling van de procedure bedoeld in artikel 45/1
van de wapenwet (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2018)1.

II. CONTEXT EN DOELSTELLINGEN VAN DE OMZENDBRIEF
De wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met
wapens (“wapenwet”) heeft de geldende regels ter zake aanzienlijk gewijzigd.
Omwille van de invoering van een amnestieregeling en een overgangsperiode, die ten einde
liepen op 31 oktober 2008, diende bijgevolg omzendbrief COL 8/2009 van 18 juni 2009
goedgekeurd te worden, waarin de destijds toepasselijke richtlijnen op dit vlak werden
opgenomen.
In uitvoering van het regeerakkoord van 9 oktober 2014 resulteerde de wet van 7 januari
20182 opnieuw in een aanpassing van de wapenwet van 8 juni 2006. De introductie van een
nieuwe aangifte- en amnestieperiode brengt zo met zich mee dat nieuwe richtlijnen van
strafrechtelijk beleid dienen te worden aangenomen tot wijziging en vervanging van de
bestaande.
De wapenwet werd meer specifiek op de volgende punten gewijzigd:
-

Regeling voor erkende en gemachtigde personen: In artikel 5 wordt een aantal
nieuwe misdrijven toegevoegd, met de vermelding dat een erkenning of vergunning
niet mogelijk is voor personen die veroordeeld werden wegens deze misdrijven.

-

Verboden wapens: De definitie van het begrip ‘verboden wapens’, door de
bestemming ervan, werd gewijzigd (artikel 3, §1, 17°). Voortaan gaat het hierbij om
voorwerpen die niet als wapen zijn ontworpen, maar die werden omgevormd,
gewijzigd of vermengd om als wapen te worden gebruikt. In het nieuwe artikel 19, 7°
van de wapenwet wordt bepaald dat het verboden is scherpe, snijdende of stompe
voorwerpen te dragen of te vervoeren die niet als wapen zijn ontworpen, als,
gegeven de concrete omstandigheden, duidelijk is dat degene die ze draagt of

1

Ministeriële omzendbrief van 28 februari 2018 met betrekking tot de regelgeving omtrent laders, de aangifteperiode voor
vuurwapens in 2018 en het attest met het oog op neutralisering of vernietiging van vuurwapens (Belgisch Staatsblad van 1
maart 2018).
2
Belgisch Staatsblad van 12 januari 2018.
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vervoert, ze wenst te gebruiken voor het toebrengen van lichamelijk letsel aan of het
bedreigen van personen.

3

-

Laders: In het nieuwe artikel 2, 27° van de wapenwet wordt een lader omschreven
als een uitneembare patroonhouder voor een vuurwapen die voor de toevoer van
patronen zorgt. Sinds 22 januari 2018 zijn de laders voor vergunningsplichtige
wapens niet meer vrij verkrijgbaar in de handel. Particulieren zullen na 1 januari 2019
dergelijke laders ook niet meer in hun bezit mogen hebben, tenzij het laders zijn van
een wapen waarvoor een vergunning werd afgeleverd. Alle andere laders zullen
daarentegen wel kunnen worden aangegeven en in bezit worden gehouden mits een
gratis afgeleverde erkenning3. Opmerkelijk is evenwel dat in artikel 22, §1 van de
wapenwet wordt gesteld dat het voor niet-gemachtigde particulieren enkel verboden
is om een lader voor vergunningsplichtige vuurwapens in bezit te hebben.
Geneutraliseerde laders worden dus beschouwd als vrij verkrijgbare wapens.

-

Vervoer van wapens, munitie en laders: In het nieuwe artikel 21, 2° werd vastgelegd
dat de wapens op een dergelijke manier moeten worden vervoerd dat ze niet
onmiddellijk kunnen worden gegrepen. De tijdens het transport na te leven
voorwaarden zullen in een later stadium meer in detail worden vastgelegd bij
koninklijk besluit.

-

Adviesraad voor Wapens: De samenstelling van de Adviesraad werd gewijzigd.
Voortaan moeten ook een Franstalige en een Nederlandstalige magistraat van het
openbaar ministerie er deel van uitmaken.

-

Straffen: De straffen (gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en/of geldboete van
100 tot 25 000 euro) worden in principe niet aangepast. Bepaalde lichte misdrijven
(niet-naleving van de modaliteiten met betrekking tot de uit- en ontlening van wapens
tussen jagers en/of sportschutters of tot de veiligheidsmaatregelen) kunnen enkel
nog worden bestraft met een geldboete.

-

Poging: Overeenkomstig het nieuwe lid 5 van artikel 23 wordt de poging tot het
plegen van eender welke inbreuk op de wapenwet en de bijbehorende
uitvoeringsbesluiten strafbaar gesteld (gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar
en/of geldboete van 26 tot 15 000 euro). Voor een hele reeks inbreuken op de
wapenwet is er niettemin geen sprake van poging, en lijkt er concreet gezien enkel
voor bepaalde handelingen vervolging op deze basis ingesteld te kunnen worden,
namelijk wanneer er sprake is van de illegale verwerving van vuurwapens op de
parallelle markt, waarvoor voortaan vervolging kan worden ingesteld vóór de
effectieve afgifte van het wapen.

-

Nieuwe aangifteperiode: Op grond van het nieuwe artikel 45/1 van de wapenwet
moet eenieder die zonder de vereiste vergunning of erkenning een

Artikel 6 van de wet van 8 juin 2006, en artikel 27 van de wet van 7 januari 2018.
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vergunningsplichtig wapen, een lader of munitie in zijn bezit heeft, daarvan uiterlijk
31 december 2018 aangifte doen bij de lokale politie:
-

hetzij met het oog op de aanvraag van de in artikel 6 bedoelde erkenning, van de in
artikel 11 bedoelde vergunning of van de in het derde lid van artikel 12 bedoelde
registratie, die gericht moet worden aan de gouverneur bevoegd voor zijn
verblijfplaats;

-

hetzij met het oog op de neutralisering op eigen kosten van het wapen of de lader
door de Proefbank voor Vuurwapens;

-

hetzij met het oog op de overdracht van het wapen, de lader of de munitie aan een
persoon die gemachtigd is ze in zijn bezit te hebben of daarvoor is erkend;

-

hetzij met de bedoeling er afstand van te doen.

Deze periode heeft enkel betrekking op de aangifte van vergunningsplichtige wapens, laders
of munitie. Het bezit van laders zal pas strafbaar worden vanaf 1 januari 2019. De verboden
wapens vallen niet onder het toepassingsgebied van het nieuwe artikel 45/1 van de
wapenwet, en de aangifte ervan leidt dus geenszins tot vrijstelling van strafvervolging.
Aangiftes die worden gedaan na 31 december 2018, zijn onontvankelijk.
Degene die een wapen tijdig aangeeft, zal evenwel niet automatisch gemachtigd zijn om dit
vervolgens in zijn bezit te hebben. Indien hij nog geen houder is van een erkenning, een
jachtverlof of een sportschutterslicentie, zal hij enkel gemachtigd zijn het wapen te bezitten
indien hij voldoet aan de wettelijke voorwaarden en hiervoor een wettige reden heeft.
Overeenkomstig de wet is het de taak van de gouverneur om zich uit te spreken over de
aanvragen om erkenning of een vergunning.
In geval van een weigering van de in artikel 6 van de wapenwet bedoelde erkenning of de in
artikel 11 bedoelde vergunning moet de betrokkene binnen drie maanden, te rekenen vanaf
de dag waarop die beslissing definitief is geworden, hetzij het wapen en de laders op eigen
kosten laten neutraliseren bij de Proefbank voor Vuurwapens, hetzij het wapen, de laders en
de munitie overdragen aan een persoon die gerechtigd is ze in zijn bezit te houden, hetzij er
afstand van doen bij de lokale politie van zijn verblijfplaats.
In het nieuwe artikel 16/1 van het koninklijk besluit van 29 december 2006 tot uitvoering van
sommige bepalingen van [...] de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische
en individuele activiteiten met wapens4 wordt meer uitleg gegeven bij de voor deze nieuwe
procedure toepasselijke regels, waarvan het toepassingsgebied eveneens nader wordt
toegelicht in de ministeriële omzendbrief van 28 februari 20185.
4
5

Aangevuld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 februari 2018 (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2018).
Belgisch Staatsblad van 1 maart 2018.
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-

Nieuwe amnestieperiode: Er wordt uitgegaan van de hypothese dat een persoon die
een vuurwapen aangeeft dat hij zonder vergunning in zijn bezit heeft, in overtreding
is.

Op grond van het nieuwe artikel 45/1, §4 van de wapenwet kan de aangever evenwel niet
worden vervolgd wanneer hij niet beschikt over een dergelijke vergunning:
1° indien dat feit tot op het moment van de aangifte geen aanleiding heeft gegeven
tot een specifiek proces-verbaal of een specifieke onderzoeksdaad door een
politiedienst of een gerechtelijke overheid, of
2° indien het wapen vóór de inwerkingtreding van deze wet op zijn naam was
geregistreerd in het Centraal Wapenregister.
Hieruit volgt dat:
-

er geen vervolging kan worden ingesteld tegen degene die een vergunningsplichtig
wapen aangeeft dat hij illegaal in zijn bezit had op het moment dat dit wapen vóór 9
juni 2006 op zijn naam was geregistreerd in het Centraal Wapenregister, zelfs niet
als het illegale bezit ervan reeds het voorwerp zou hebben uitgemaakt van een
proces-verbaal of aanleiding heeft gegeven tot het instellen van gerechtelijke
vervolgingen;

-

degene die een vergunningsplichtig wapen dat hij illegaal in zijn bezit had en dat niet
op zijn naam was geregistreerd in het Centraal Wapenregister, slechts amnestie zal
kunnen krijgen voor zover dit illegale wapenbezit, op het moment van de aangifte,
niet al het voorwerp heeft uitgemaakt van een proces-verbaal of een specifieke
onderzoekhandeling door een politiedienst of een gerechtelijke overheid.

Deze omzendbrief heeft als doel het vervolgingsbeleid af te stemmen op alle mogelijke
situaties die zich op dit vlak kunnen voordoen.
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III. RICHTLIJNEN

A. WAPENS, MUNITIE EN LADERS DIE GEBRUIKT WERDEN VOOR HET PLEGEN VAN
EEN MISDRIJF
Ongeacht het feit of er al dan niet een rechtmatige vergunning voorhanden was, worden de
bij een misdaad of wanbedrijf gebruikte wapens en/of de munitie in beslag genomen en ter
griffie neergelegd of, indien dit niet mogelijk is, op een plaats die voldoende
veiligheidsgaranties biedt.
Er wordt een proces-verbaal opgesteld, en afhankelijk van de aard en de omstandigheden
van het misdrijf, beslist de procureur des konings over de verdere strafvervolging, waarbij
rekening wordt gehouden met eventuele andere richtlijnen op het vlak van het
vervolgingsbeleid.
In geval van gevaar voor de openbare orde of voor de fysieke integriteit van personen, dat
ze concreet moeten aanwijzen, kunnen officieren van gerechtelijke politie en officieren van
administratieve politie bovendien, op grond van artikel 28, §2 van de wapenwet, wapens,
munitie, laders en voor het bezit ervan vereiste documenten in beslag nemen.

B. WAPENS, MUNITIE EN LADERS DIE ONRECHTMATIG IN BEZIT GEHOUDEN
WORDEN, EN DIE TOEVALLIG BIJ EEN PARTICULIER AANGETROFFEN WORDEN
(HUISBEZOEK OF HUISZOEKING IN HET KADER VAN EEN ANDERE ZAAK)
B.1 VERBODEN WAPENS
Er wordt een proces-verbaal opgesteld en het onrechtmatig in bezit gehouden wapen wordt
in beslag genomen. Zonder afbreuk te doen aan eventuele verdere vervolgingen wordt de
overtreder verzocht er vrijwillig afstand van te doen.
B.2 BEZIT VAN WAPENS, MUNITIE EN LADERS ZONDER VERGUNNING
1) Tijdens de amnestieperiode (van 1 maart tot 31 december 2018)
Er wordt een proces-verbaal opgesteld. Bij het aantreffen van het wapen zal met alle ter
zake ter beschikking staande middelen (met inbegrip van het Arrondissementeel
Informatiekruispunt (AIK)) nagegaan worden of het niet gaat om een wapen dat werd
gebruikt om strafbare feiten te plegen (cf. III A).
-

Als het toevallig aangetroffen wapen geseind staat, en deze seining nog actueel is,
kan het in beslag worden genomen.
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Het wapen zal sowieso in beslag worden genomen als:
-

-

het gaat om een gestolen wapen of een wapen waarmee een misdrijf werd gepleegd
(model 10);
het een wapen betreft dat geseind staat omdat het illegale bezit ervan reeds het
voorwerp heeft uitgemaakt van een specifiek proces-verbaal of van specifieke
vervolgingen;
er vrijwillig afstand van werd gedaan;
als het toevallig aangetroffen wapen niet geseind staat, en er onmiddellijk vrijwillig
afstand van wordt gedaan. In dit geval wordt model 10A opgesteld.

De laders kunnen niet in beslag worden genomen, aangezien de regelgeving ter zake pas in
werking treedt op 1 januari 2019. De laders die geladen zijn met munitie waarvoor geen
vergunning voorhanden is, en de laders die gemonteerd zijn op of gestockeerd zijn met
illegale wapens, zullen niettemin ook in beslag worden genomen als het wapens zelf in
beslag wordt genomen.
Aan de betrokkene die in het bezit is van het wapen en die eist om het in zijn bezit te kunnen
houden, wordt meegedeeld dat hij daarvan uiterlijk 31 december 2018 aangifte moet doen
bij de lokale politie, ongeacht of het wapen al dan niet onmiddellijk in beslag wordt genomen.
Wanneer hij op grond van het nieuwe artikel 45/1 van de wapenwet voor een aangifte kiest,
zal hij moeten vermelden of hij dit doet met het oog op de aanvraag van een erkenning, van
een vergunning of van de registratie, neutralisering, overdracht of vrijwillige afstand (in de
hypothese dat hij niet al onmiddellijk afstand zou hebben gedaan van het wapen wanneer de
politie het ontdekte).
Overeenkomstig artikel 45/1, §3 van de wapenwet zal de betrokkene vervolgens niet kunnen
worden vervolgd, behalve indien het wapenbezit het voorwerp heeft uitgemaakt van een
specifiek proces-verbaal of specifieke onderzoeksdaden door de politie of de gerechtelijke
overheden. Er is ook sprake van vrijstelling van strafvervolging indien het aangetroffen
wapen vóór 9 juni 2006 op zijn naam was geregistreerd in het Centraal Wapenregister.
Het dossier wordt geseponeerd. De verbeurdverklaring van de toevallig aangetroffen
wapens en munitie zal niet bij vonnis kunnen worden bevolen. Omwille van de
amnestieregeling zal evenmin een minnelijke schikking kunnen worden voorgesteld.
De procureur des Konings stelt de bevoegde gouverneur in kennis van zijn beslissing zodat
deze laatste uitspraak kan doen over de vraag tot regularisatie.
Er zullen zich in deze hypothese geen problemen stellen wanneer intussen van het bij de
lokale politie aangegeven wapen afstand werd gedaan, het werd geneutraliseerd of wanneer
het aan een derde werd overgedragen die gemachtigd is het in zijn bezit te hebben, noch
wanneer de gouverneur aan de aangever vervolgens een titel toekent tot bezit van het
wapen dat deze laatste heeft gevraagd te mogen behouden.
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In de veronderstelling dat de regularisatie vervolgens niet administratief zou worden
toegekend, zal de aangever het niet inbeslaggenomen wapen pas illegaal in zijn bezit
hebben bij het verstrijken van de termijn waarover hij beschikt afstand te doen van zijn
wapens, laders en munitie, ze over te dragen of ze te laten neutraliseren. Dit zal bovendien
zo opgetekend worden in de definitieve beslissing tot weigering.
De misdrijfperiode zal niet kunnen aanvangen vóór deze datum, en sowieso niet vóór 1
januari 2019, en zal eindigen op de dag dat de wapens, munitie en laders waarvan de
regularisatie werd geweigerd, in beslag worden genomen door de politie.
Aangezien in dit geval de betrokkene bewust geweigerd zal hebben in te gaan op één van
de aangeboden mogelijkheden om te voorkomen dat hij de wet overtreedt, zal een
minnelijke schikking worden voorgesteld van 250 tot 1000 euro, zij het op voorwaarde dat hij
tegelijkertijd vrijwillig afstand doet van zijn wapen.
Het bedrag van de minnelijke schikking zal worden bepaald op basis van het aantal illegaal
in bezit gehouden wapens, de gevaarlijkheid ervan en de persoonlijkheid van de aangever.
Als het voorstel tot minnelijke schikking of tot het vrijwillig afstand doen van het wapen
geweigerd wordt, zal de betrokkene worden vervolgd met het oog op de verbeurdverklaring
van het wapen bij vonnis.
2) Na de amnestieperiode
De illegale wapens, munitie en laders moeten in beslag worden genomen en het voorwerp
uitmaken van een proces-verbaal, waarbij moet worden opgemerkt dat overeenkomstig het
nieuwe artikel 45/1 van de wapenwet alle na 31 december 2018 ingediende aanvragen tot
regularisatie onontvankelijk zijn. Zonder afbreuk te doen eventuele vervolgingen wordt de
overtreder steeds verzocht er vrijwillig afstand van te doen.

C. EEN PERSOON BIEDT ZICH AAN BIJ DE POLITIE MET WAPENS, MUNITIE OF
LADERS
C.1 VERBODEN WAPENS
Wanneer spontaan een verboden vuurwapen ingeleverd wordt, dient steeds een procesverbaal opgesteld te worden, zowel tijdens als na het verstrijken van de amnestieperiode. In
de wet wordt niet bepaald dat een persoon zich bij de politie kan aandienen om er een
verboden wapen aan te geven. Aangezien zij minder gevaar inhouden, lijkt het daarentegen
niet steeds nodig om een proces-verbaal op te maken wanneer bepaalde verboden nietvuurwapens ingeleverd of aangetroffen worden, en volstaat het om ze in beslag te nemen.
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C.2 BEZIT VAN WAPENS, MUNITIE EN LADERS ZONDER VERGUNNING
1) Tijdens de amnestieperiode (van 1 maart tot en met 31 december 2018)
Het gaat hierbij om personen die tijdens de amnestieperiode het wapen bij de lokale politie
aangeven dat zij zonder vergunning in hun bezit hielden.
De wet biedt hun de mogelijkheid:
- er vrijwillig afstand van te doen
- het te laten neutraliseren
- het af te staan aan een erkend persoon
- te vragen het te bewaren tegen de afgifte van een titel (erkenning, model 46, model
97).
Op grond van de interpretatie die hieraan gegeven wordt door de ministeriële omzendbrief
van 28 februari 2018 staat de wet geen aangifte van het wapen toe met het oog op passieve
bewaring (zonder munitie), aangezien deze beperkt wordt tot de in de artikelen 11/1 en 11/2,
lid 2 en 3, van de wapenwet vermelde gevallen8.
Bij ontvangst van het wapen zal met alle ter zake ter beschikking staande middelen (met
inbegrip van het AIK) nagegaan worden of het niet gaat om wapens die werden gebruikt om
strafbare feiten te plegen. In een dergelijk geval wordt een proces-verbaal opgesteld en
wordt het wapen gerechtelijk in beslag genomen.
-

Het aangegeven wapen staat geseind

Indien het wapen geseind staat, en in zoverre deze seining nog steeds actueel is, kan het
wapen in beslag genomen worden9 (zie punt B.2, 1). Bij een inbeslagname wordt het
modelformulier 10A opgesteld.
Indien het bij de lokale politie ingeleverde wapen geseind staat omdat het bezit ervan reeds
het voorwerp uitmaakte van een proces-verbaal van een specifiek onderzoek of vervolging
wegens illegaal bezit, dan wordt dit wapen in beslag genomen, behalve wanneer het
tegelijkertijd vóór 9 juni 2006 op naam van de aangever geregistreerd werd in het Centraal
Wapenregister.
In een dergelijke hypothese (reeds bestaand proces-verbaal en wapen niet vóór 9 juni 2006
op naam van de aangever geregistreerd in het Centraal Wapenregister) kan het bezit van
het wapen in principe niet administratief geregulariseerd worden, en kan het wapen evenmin
geneutraliseerd of aan een derde overgedragen worden.

6

Toelating en bezit.
Jagers en personen met een sportschutterslicentie.
Ministeriële omzendbrief van 28 februari 2018 (Belgisch Staatsblad van 1 maart, p.18219).
9
Artikel 4, §3 van het koninklijk besluit van 26 februari 2018 (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2018).
7
8
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Behalve wanneer hij zelf het tegendeel kan bewijzen, kan de betrokkene in dit geval de
amnestieregeling niet doen gelden. Het is dus niet aangewezen dat hij het wapen dat hij
illégaal in zijn bezit heeft, ook zolang verder in zijn bezit kan houden. Betrokkene zal dan
ook verzocht worden er vrijwillig afstand van te toen, zonder evenwel afbreuk te doen aan
eventuele vervolgingen.
Er wordt een proces-verbaal opgesteld en toegevoegd aan het dossier dat reeds geopend
werd voor het illegale bezit van het wapen.
Wanneer vrijwillig afstand van het wapen gedaan wordt, wordt het dossier geseponeerd, in
zoverre het niet geopend werd voor het illegale bezit van het wapen waarvoor een
vergunning nodig is.
Niettemin wordt een minnelijke schikking van 150 tot 200 euro voorgesteld aan de
overtreder wanneer, bijvoorbeeld omwille van zijn gerechtelijke voorgaanden10, blijkt dat het
hem wettelijk niet langer toegestaan was een vuurwapen in zijn bezit te houden waarvoor
een vergunning nodig is.
Er wordt correctionele vervolging ingesteld:
-

indien het wapen gestolen werd of geseind staat voor een andere reden dan het
illegale bezit ervan;
indien uit het onderzoek van het wapen blijkt dat de serienummers werden vervalst of
weggevijld;
ingeval geweigerd wordt om vrijwillig van het in beslag genomen wapen afstand te
doen;
indien een voorstel tot minnelijke schikking niet aangewezen lijkt, bijvoorbeeld
omwille van belangrijke gerechtelijke voorgaanden;
indien het voorstel tot minnelijke schikking geweigerd wordt.

Wanneer uit de analyse van het dossier blijkt dat er geen sprake van een misdrijf is, dan
wordt dit niettemin geseponeerd en zet de bestuurlijke overheid vervolgens de
regularisatieprocedure verder.
In ieder geval geeft de procureur des Konings kennis van zijn beslissing aan de bevoegde
provinciegouverneur, zodanig dat deze laatste met kennis van zaken uitspraak kan doen en,
in voorkomend geval, een vergunning voor het betrokken wapen kan afleveren11.
-

Het aangegeven wapen staat niet geseind

Indien het wapen niet geseind staat, het illegale bezit ervan nog geen aanleiding tot het
opmaken van een proces-verbaal ten aanzien van de aangever gegeven heeft en/of het
wapen vóór 9 juni 2006 in naam van de aangever geregistreerd werd in het Centraal
10

Artikel 5, §4 van de wet van 8 juni 2006.
Ministeriële omzendbrief van 28 februari 2018 (Belgisch Staatsblad van 1 maart 2018, punt 2.5.1, p. 18218).
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Wapenregister, dan wordt het niet in beslag genomen, behalve in de hierna geschetste
gevallen met betrekking tot de vrijwillige afstand ervan. Er dient geen proces-verbaal
opgesteld te worden, behalve wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden.
In geval van gevaar voor de openbare orde of voor de fysieke integriteit van personen, dat
ze concreet moeten aanwijzen, kunnen officieren van gerechtelijke politie en officieren van
administratieve politie bovendien wapens, munitie, laders en documenten die het bezit ervan
toelaten, in beslag nemen12.
Overeenkomstig hetgeen voorgeschreven wordt in het nieuwe artikel 45/1 van de wapenwet,
kan de persoon die aangifte doet, voor één van volgende mogelijkheden kiezen. Dezelfde
regels zijn hierbij van toepassing op zowel de wapens, munitie als laders:
-

Vrijwillige afstand: in dit geval wordt het wapen in beslag genomen en een model 10A
opgesteld13.

Tijdens de regularisatieperiode worden de vuurwapens en laders waarvan afstand
gedaan werd bij de lokale politie, niet neergelegd op de griffie noch overgebracht naar
de Proefbank voor Vuurwapens te Luik met het oog op vernietiging. De wapens en
laders in kwestie worden verzameld door de bestuurlijk directeurs-coördinatoren
(DIRCO) van de federale politie, die zelf moeten zorgen voor de overbrenging ervan
naar een gespecialiseerde firma, die ze zal vernietigen14.
-

Verzoek om regularisatie: naargelang het geval moet de persoon die aangifte doet
een verzoek tot erkenning (modellen 2 en 3), tot toelating tot bezit (model 4) of
registratie (model 9) indienen. Betrokkene krijgt een aangiftebewijs overhandigd
(model 6A)15. Het wapen wordt niet in beslag genomen, aangezien de aangever het
voorlopig in zijn bezit mag houden16.

-

Afstand aan een persoon die over een vergunning of erkenning beschikt: De persoon
die aangifte doet, krijgt een aangiftebewijs overhandigd (model 6A). Het wapen wordt
niet in beslag genomen, aangezien betrokkene beschikt over een termijn van drie
maand om er afstand van te doen.

-

Neutralisering: De aangever krijgt een aangiftebewijs overhandigd (model 6A). Het
wapen wordt niet in beslag genomen, aangezien betrokkene beschikt over een
termijn van drie maand om het te neutraliseren. Hij ontvangt eveneens het
“controleattest met het oog op vernietiging of neutralisering van een vuurwapen of

12

Artikel 28, §2 van de wet van 8 juni 2006.
Artikel 4, §8 van het koninklijk besluit van 26 februari 2018 (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2018).
14
Ministeriële omzendbrief van 28 februari 2018 (Belgisch Staatsblad van 1 maart 2018, punt 2.5.6, p. 18221).
15
Modelformulier 6A werd als bijlage toegevoegd aan het koninklijk besluit van 26 februari 2018 (Belgisch Staatsblad van 28
februari 2018, p.17780).
16
Ministeriële omzendbrief van 28 februari 2018 (Belgisch Staatsblad van 1 maart 2018).
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lader”17. Op basis hiervan kan hij de Proefbank voor Vuurwapens te Luik het bewijs
leveren dat het wapen door de politie gecontroleerd werd.
2) Reeds lopende vervolgingen
Dossiers die geopend werden op grond van het illegale bezit van een vuurwapen waarvoor
een vergunning nodig is, dienen geval per geval onderzocht te worden.
Er kan van de hypothese uitgegaan worden dat voor het bezit van het wapen reeds een
proces-verbaal opgemaakt werd of dat hiervoor door een politiedienst of gerechtelijke
overheid een specifieke onderzoeksdaad gesteld werd.
Met toepassing van het nieuwe artikel 45/1 van de wet is de betrokkene niet langer strafbaar
wanneer hij dit wapen tijdens de amnestieperiode aangaf en het in zijn naam vóór 9 juni
2006 geregistreerd werd in het Centraal Wapenregister.
Het gevolg hiervan is dat personen bij de lokale politie wapens zullen komen aangeven die
voorheen reeds door de politie in beslag genomen werden.
Er moet alleszins in ieder afzonderlijk geval nagegaan worden of het wapen dat illegaal in
het bezit gehouden werd, vóór 9 juni 2006 door de aangever geregistreerd werd in het
Centraal Wapenregister.
Betrokkene zal vervolgens enkel een beroep op de amnestieregeling kunnen doen voor
zover hij vóór 31 december 2018 eveneens een aangifte bij de lokale politie indient.
Wanneer beide cumulatieve voorwaarden (aangifte en registratie in het Centraal
Wapenregister) vervuld zijn, dan wordt het in opsporingsonderzoek gestelde dossier
geseponeerd. Dossiers waarvoor reeds een rechtsdag bepaald werd voor de hoven en
rechtbanken, zullen verder gezet worden, maar kunnen niet langer tot veroordeling leiden.
De gerechtelijke beslissing zal tot de vaststelling beperkt worden dat, voor zover de
constitutieve elementen van het misdrijf verenigd zijn, de strafvordering uitgedoofd is omwille
van de amnestieregeling.
Voor dossiers waarvoor reeds een rechtsdag bepaald werd, is het bijgevolg niet nodig het
einde van de administratieve procedure af te wachten, aangezien deze geen impact kan
hebben op de eventueel ingestelde strafvervolging, en dit ongeacht het feit of het wapen
vervolgens geregulariseerd werd door het afleveren van een erkenning of vergunning of
door de registratie ervan.
Wanneer uit de controle blijkt dat het wapen niet vóór 9 juni 2006 door de overtreder
geregistreerd werd in het Centraal Wapenregister of, indien dit wel het geval was, deze

17

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 26 februari 2018 (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2018, p.17779).
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laatste vóór 31 december 2018 geen aangifte deed bij de lokale politie, wordt de
strafvervolging hervat.
Voor de dossiers in opsporingsonderzoek zal, behoudens bijzondere gevallen of wanneer er
sprake is van aanzienlijke gerechtelijke voorgaanden, aan de overtreder een minnelijke
schikking voorgesteld worden van 150 tot 200 euro, zij het op voorwaarde dat hij op een
uitdrukkelijke manier afstand van het wapen doet.
Wanneer het voorstel tot minnelijke schikking of de vrijwillige afstand van het wapen
geweigerd wordt, zal tegen betrokkene vervolging ingesteld worden om het wapen bij vonnis
verbeurd te laten verklaren.
Dossiers waarvoor reeds een rechtsdag bepaald werd, zullen in ieder geval hervat worden
en zullen eveneens het voorwerp van vervolging uitmaken met het oog op de
verbeurdverklaring van het wapen.
Bijzonder geval:
Alvorens er sprake van informatisering was, gaf de registratie en codering van wapens in het
Centraal Wapenregister aanleiding tot fouten, zodanig dat controles nooit met de
werkelijkheid overeen kunnen stemmen. Sommige wapens die enkel aan een aangifteplicht
onderworpen werden, dienden vóór de inwerkingtreding van de wet van 8 juni 2006
bovendien niet in het Centraal Wapenregister geregistreerd te worden.
Hieruit volgt dat een persoon die kan bewijzen dat het wapen dat hij in zijn bezit had, vóór 9
juni 2006 bij de overheid gekend was, aan de voorwaarden uit het nieuwe artikel 45/1
voldoet, door eender welk in de wet bepaald document voor te leggen dat in zijn naam
opgesteld werd voor het bezit van het wapen waarvoor de aangifte gedaan wordt
(erkenning, model 9, model 4, aangifte van verlies of diefstal…).
3. Bij het verstrijken van de amnestieperiode (na 31 december 2018)
Elke aangifte die of verzoek tot regularisatie dat na 31 december 2018 ingediend werd,
wordt als laattijdig en bijgevolg onontvankelijk beschouwd18.
Na deze datum is iedere persoon die aangetroffen wordt met een vuurwapen zonder
vergunning, in strijd met de wet, ongeacht of betrokkene zich aandient bij de politie om het
wapen in te leveren, dan wel of het wapen in andere omstandigheden ontdekt wordt.
Wanneer de betrokkene de nieuwe aangifteperiode niet benut heeft om zijn situatie te
regulariseren, dan wordt hem een minnelijke schikking van 250 tot 1.000 euro voorgesteld,
zij het op voorwaarde dat hij tegelijkertijd vrijwillig afstand van het wapen doet.

18

Artikel 45/1, §1 van de wet van 8 juni 2006.
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Het bedrag van de minnelijke schikking zal bepaald worden op grond van het aantal wapens
dat illegaal in het bezit gehouden wordt, de gevaarlijkheid ervan en de persoonlijkheid van
de overtreder die ze illegaal in zijn bezit heeft, onverminderd de correctionele vervolging die
rechtstreeks tegen hem ingespannen wordt wanneer er sprake is van aanzienlijke
gerechtelijke voorgaanden, waardoor het opleggen van een minnelijke schikking niet langer
verantwoord is.
Wanneer het voorstel tot minnelijke schikking of de vrijwillige afstand van het wapen
geweigerd worden, zal betrokkene vervolgd worden om het wapen bij vonnis verbeurd te
laten verklaren.
Na afloop van de nieuwe regularisatieperiode kunnen volgende situaties zich voordoen:
-

het wapen, de laders en de munitie werden niet ingediend bij de Proefbank voor
Vuurwapens te Luik om er geneutraliseerd te worden, of werden binnen de drie
maand na aangifte ervan bij de politie niet afgestaan aan een persoon die toelating
heeft ze in zijn bezit te hebben;

-

de aangever werd definitief een vergunning geweigerd voor het door hem
aangegeven wapen, en deed er geen vrijwillig afstand binnen de drie maand na
kennisgeving van deze weigering door de provinciegouverneur, liet het wapen niet
neutraliseren door de Proefbank voor Vuurwapens of stond het niet af aan een
persoon die toelating heeft ze in zijn bezit te hebben19.

In deze gevallen worden de wapens, munitie en laders in beslag genomen door de lokale
politie.
Omwille van de amnestieregeling is het bezit ervan niet strafbaar vóór 1 januari 2019.
Het bezit ervan wordt pas illegaal na het verstrijken van de termijn waarover deze personen
beschikken om het wapen, de laders en munitie af te staan, er afstand van te doen of het te
laten neutraliseren. De misdrijfperiode kan niet vóór deze datum beginnen te lopen en
eindigt op de dag waarop de politie het wapen, de munitie en de laders in beslag neemt
waarvan de regularisatie geweigerd werd.
Aangezien in dit geval de betrokkene bewust geweigerd zal hebben in te gaan op één van
de aangeboden mogelijkheden om te voorkomen dat hij de wet overtreedt, zal een
minnelijke schikking worden voorgesteld van 250 tot 1000 euro, zij het op voorwaarde dat hij
tegelijkertijd vrijwillig afstand doet van zijn wapen.
Het bedrag van de minnelijke schikking zal onder meer bepaald worden op grond van het
aantal wapens dat betrokkene illegaal in zijn bezit houdt, de gevaarlijkheid ervan en de
persoonlijkheid van de overtreder.
19

Artikel 4, §5 van het koninklijk besluit. van 26 februari 2018 (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2018).
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Wanneer het voorstel tot minnelijke schikking of de vrijwillige afstand van het wapen
geweigerd wordt, zal betrokkene vervolgd worden om het wapen bij vonnis verbeurd te laten
verklaren.
Dit zal ook het geval zijn wanneer er sprake is van aanzienlijke gerechtelijke voorgaanden,
waardoor het opleggen van een minnelijke schikking niet langer verantwoord is.
Indien het niet van bij aanvang noodzakelijk is om correctionele vervolging in te stellen,
zullen dezelfde regels toegepast worden als bij de minnelijke schikkingen die voorgesteld
worden aan personen die op een illegale manier wapens verworven hebben na het
verstrijken van de amnestieperiode.

IV. INWERKINTREDING
Deze omzendbrief vervangt en heft omzendbrief COL 8/2009 van 18 juni 2009 op, en treedt
in werking op de dag van verspreiding.
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