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Wat vooraf ging…

• 1933: oude wapenwet
• geen vergunningssysteem voor lange jacht- en sportwapens 

• 1991: Europese vuurwapenrichtlijn

• administratieve en parlementaire voorbereidingen voor een nieuwe 
wapenwet



Het kantelpunt

• mei 2006: schietincident Hans Van Themsche met lang jachtwapen in 
de straten van Antwerpen

• 8 juni 2006: nieuwe wapenwet treedt in werking:
• harmonisering met Europese richtlijn
• bevoegdheid gouverneur
• 3 categorieën 
• vergunningsplicht
• verstrengde voorwaarden (o.a. mbt het wettig motief)
• aangifteplicht
• inzamelactie

• aanpassingen



De opstart…

• wachten op personeel

• wachten op uitvoeringsbesluiten

• grote aangiftebereidheid – indrukwekkend aantal 
vergunningsaanvragen

• nauwe samenwerking  gouverneur en politiediensten

• Task Force – loket

• inzamelactie: groot succes!



… Bron: Forgotten weapons? Non-regularised firearms in the European Union, Flemish Peace Institute, Brussels, 28 April 2021



De wapendienst van de gouverneur: 
draaischijf in het netwerk
• verbinden van regelgeving op het federaal- , gewestelijk- en 

gemeenschapsniveau

• aansturing samenwerking

• actief op het meest aangewezen niveau
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Uitdagingen voor de toekomst

• onmiskenbare invloed van de Europese regelgeving
• bv. registratieplicht geneutraliseerde vuurwapens

• toenemende taken 

• aantal vergunde wapens stijgt

• digitalisering



Steun

• groot draagvlak voor principes van de wapenwet

• effect wapenwet



De blijvende effecten

Bron: Firearms and Violent Deaths in Europe, Vlaams Vredesinstituut, 2015



Bedankt!
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