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wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met 
wapens (B.S. 09/06/2006) 

= reglementair kader voor legaal wapenbezit en legale wapenhandel in
België

 sluitende regeling legale circuit ondermijnt slagkracht illegale
circuit



eerste amnestieperiode

• wapenwet 8/6/2006 = verstrenging regularisatieperiode
implementatie nieuwe regels

• van 9 juni 2006 tot 30 december 2006, 1ste maal verlengd tot 30 juni
2007, 2de maal verlengd tot 31 oktober 2008



tweede amnestieperiode
• regeerakkoord 9 oktober 2014

• wet 7 januari 2018 

• van 1 maart 2018 tot 31 december 2018

• immuniteit voor strafvervolging

• 4 mogelijkheden (maximale bereikbaarheid):

- vergunning/erkenning/registratie aanvragen

- afstaan aan de politie

- verkopen

- neutraliseren (proefbank voor vuurwapens te Luik) 

• doel: vergunningsplichtige vuurwapens, munitie en laders

(niet de verboden wapens, zoals volautomatische wapens)



resultaten tweede amnestieperiode

• 13.409 vuurwapens en 5,7 ton munitie = definitief vernietigd

• 15.596 personen deden aangifte (één aangifte staat voor één 
vuurwapen of één lader of een bepaalde hoeveelheid munitie)

• 37.667 aangiftes (één persoon kon tegelijk meerdere aangiftes doen)

• 26% vernietigd, 19% overgedragen, 53% vergunningsaanvraag en 2% 
geneutraliseerd



wet van 7 januari 2018 – verstrengingen (1)
• uitbreiding lijst met misdrijven 
 o.a. bepaalde terroristische misdrijven, de Gewestelijke verbodsbepalingen 
m.b.t. de import en export van wapens, drugsdelicten (inbreuken wet op 
verdovende middelen), enz. 

• poging tot inbreuk op de wapenwet = strafbaar

• einde vrije verkrijgbaarheid laders voor vuurwapens
 belangrijk element in de strijd tegen het illegale circuit, cf. terrorisme



verstrengingen (2)
• strengere regels voor het onbruikbaar maken van vuurwapens

 cf. Uitvoeringsverordening(EU) 2015/2403 van de Commissie van 15 
december 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren 
betreffende normen en technieken om te waarborgen dat onbruikbaar 
gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn (KB 4 mei 2018)

• controle bij neutraliseren of vernietigen van vuurwapens via de 
Proefbank voor vuurwapens te Luik - nagaan legale oorsprong en 
garanderen traceerbaarheid (KB 26 februari 2018)



wetswijziging 5 mei 2019 (wet diverse bepalingen)

• omzetting van de inmiddels strenger geworden Europese
vuurwapenrichtlijn (RL 2017/853)

• nieuwe (strengere) regels, o.a.:
- omgebouwde (automatische naar) semi-automatische vuurwapens = 

verboden

- lange semi-automatische vuurwapens met een opvouwbare, telescopische of 
verwijderbare kolf = verboden

- aangifteplicht voor geneutraliseerde wapens – belangrijk element m.h.o. op 
traceerbaarheid (cf. infra KB 23/4/2020)



recentere nieuwe regelgeving
• KB 1/10/2019 bevat o.a.:

- toegang tot CWR voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
- veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben, het vervoer en het verzamelen van 

vuurwapens, munitie of laders

• KB 23/04/2020 bevat o.a.:
- aangifteplicht voor geneutraliseerde wapens 
- aanpassing deontologische code wapenhandelaren - weigeren verdachte transacties en melding poging lokale 

politie 

• KB 31/7/2020 - technische specificaties voor de markering van vuurwapens en de aan de proef 
onderworpen onderdelen daarvan

- cf. Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/68 van de Commissie van 16 januari 2019
- vanaf 17 januari 2020
- duidelijke, blijvende en unieke markering
- belangrijk element m.h.o. op de traceerbaarheid van wapens



interfederaal overlegcomité ter bestrijding van de 
illegale wapenproductie en -handel (IOBIW) (1)

• KB 29/10/2015, B.S. 9/11/2015

• comité de concertation interfédéral pour la lutte contre la production
et le commerce illégaux d’armes (CIPCIA)

• minstens vier maal / jaar



interfederaal overlegcomité ter bestrijding van de 
illegale wapenproductie en –handel (IOBIW) (2)
• heterogene samenstelling (zowel federale als niet-federale overheden en diensten)

• leden: 
- de Federale wapendienst, die het secretariaat en het voorzitterschap uitoefent;
- het College van procureurs-generaal;
- het Federaal parket;
- de Federale politie;
- de lokale politie;
- de douane;
- de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
- de Proefbank voor vuurwapens;
- de Economische inspectie;
- de gewestelijke diensten bevoegd voor het afgeven van in-, uit- en doorvoer vergunningen en 

overbrenging van wapens;
- de gouverneurs (een Franstalige vertegenwoordiger en een Nederlandstalige vertegenwoordiger);
- de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
- (deskundigen).



interfederaal overlegcomité ter bestrijding van de 
illegale wapenproductie en –handel (IOBIW) (3) 

• taak CIPCIA/IOBIW

 op het vlak van de bestrijding van de illegale wapenproductie en -handel, 
een forum te bieden voor de uitwisseling van informatie, het 
gemeenschappelijk voorbereiden van initiatieven, het adviseren - onder 
andere over het strafrechtelijk beleid ter zake - van de bevoegde ministers en 
overheden en het ondersteunen van de leden bij het uitvoeren van hun taken

 strategische analyse – niet tussenkomen in individuele dossiers



een blik op de toekomst…?



Federale Wapendienst

Waterloolaan 115

1000 Brussel

wapens@just.fgov.be

armes@just.fgov.be
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