THEORETISCHE PROEF INZAKE DE
WAPENWETGEVING
VRAGEN
11 22 33 44 55 66
Koop en verkoop
1. Ik wil mijn jachtwapen verkopen aan een jager; X
welke formaliteiten moet ik vervullen?

Nagaan of de koper ouder is dan achttien en een
geldig jachtverlof bezit, en of het betrokken
gewestelijk decreet het lang wapen toestaat. Bij
de overdracht moet een model 9 worden
opgesteld in 3 exemplaren waarvan één wordt
toegestuurd aan de gouverneur.
2. Welke formaliteiten moet een jager vervullen X
die een jachtwapen wil kopen?

Een geldig jachtverlof bezitten en zich ervan
verzekeren dat het lang wapen toegelaten is door
het betrokken gewestelijk jachtdecreet
3. Welke vuurwapens kan ik kopen voor de jacht?

Dat wordt per
jachtdecreet

gewest

bepaald

in

X

het

4. Wat is de minimumleeftijd om een vuurwapen X X
te mogen bezitten?

X

X

X

X

X

X

X

X

18 jaar
5. Aan wie kan ik een vergunningsplichtig wapen X X
doorverkopen?

- Aan iemand die een vergunning bezit voor het
voorhanden hebben van dit wapen
- Aan een jager met een geldig jachtverlof, indien
het betrokken gewestelijk decreet het lang
wapen toestaat voor de jacht.
aan
de
houder
van
een
geldige
sportschutterslicentie voor de betreffende
categorie, indien het wapen voorkomt op de lijst
die werd vastgelegd bij ministerieel besluit.
1

jacht en activiteiten van faunabeheer
sportief en recreatief schieten
3
de uitoefening van een beroep dat bijzondere risico’s inhoudt
4
de persoonlijke verdediging van personen die een objectief en groot risico lopen en die aantonen dat het
voorhanden hebben van een vuurwapen dit grote risico in grote mate beperkt en hen kan beschermen
5
de intentie een verzameling historische wapens op te bouwen
6
de deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten
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- een erkende verzamelaar van wie het thema het
voorhanden hebben van dit wapen toestaat
- een wapenhandelaar
6. Wat moet ik doen om een vergunningsplichtig X X
wapen te kopen?

X

X

X

X

X

X

X

X

Een vergunning (model 4) aanvragen bij de
gouverneur (uitgezonderd jagers en houders van
een geldige sportschutterslicentie voor bepaalde
wapens)
7. Is munitie voor vergunningsplichtige wapens X X
vrij verkrijgbaar?

Neen, men heeft een vergunning nodig die het
voorhanden hebben van munitie niet uitsluit
8. Ik ben verzamelaar en ik zou een wapen willen
aanschaffen voor mijn collectie. Wat te doen?

X

- voor een erkend verzamelaar: het wapen
inschrijven in het register
- voor een niet-erkend verzamelaar: een
vergunning (model 4) aanvragen voor dit wapen
9. Ik ben verzamelaar; mag ik met de wapens uit
mijn collectie schieten?

X

Neen
10. Aan wie kan ik de wapens uit mijn verzameling
doorverkopen?

Aan
- een andere erkende verzamelaar
- een wapenhandelaar
- een persoon die een vergunning bezit voor het
voorhanden hebben van dit wapen
- Aan een jager met een geldig jachtverlof, indien
het betrokken gewestelijk decreet het lang
wapen toestaat voor de jacht.
aan
de
houder
van
een
geldige
sportschutterslicentie voor de betreffende
categorie, indien het wapen voorkomt op de lijst
die werd vastgelegd bij ministerieel besluit.
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X

Vervoer
1. Onder welke voorwaarden mag je vuurwapens X X
vervoeren?

X

X

X

X

X

X

4. Onder welke voorwaarden kan u uw vuurwapen X X
meenemen op reis in een ander land van de
Europese Unie?

X

X

X

X

X

Wapenbezitters mogen hun vuurwapens vervoeren
tussen hun woonplaats en hun verblijfplaats, of
tussen hun woon- of verblijfplaats en de
schietstand of het jachtterrein, of tussen hun
woon- of verblijfplaats en een erkende persoon.
Tijdens het vervoer moeten de volgende regels
worden nageleefd:
- het wapen is ongeladen en de vervoerde
magazijnen zijn leeg.
- het wapen is onbruikbaar gemaakt door een
veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor
zijn werking essentieel onderdeel.
- het wapen wordt buiten het zicht en buiten
handbereik vervoerd, in een geschikte en
slotvaste koffer of etui.
- de munitie wordt veilig verpakt vervoerd in een
aparte geschikte en slotvaste koffer of etui.
- als het vervoer met de wagen gebeurt, worden
de koffers of de etuis met het wapen en de
koffer of etui met munitie vervoerd in de
slotvaste koffer van het voertuig. Deze bepaling
is niet van toepassing op het jachtterrein.
- het voertuig met wapens blijft niet zonder
toezicht achter.
2. Ik wil gaan jagen in een ander land van de X
Europese Unie; wat moet ik doen?

Zorgen voor een Europese vuurwapenpas, geldig
voor het land van bestemming
3. Mag ik mijn vuurwapen dragen in de bar van
een schietstand?

Neen

Met een geldige Europese vuurwapenpas
5. Mag u uw wapen uitlenen? En zo ja, aan wie en X X
onder welke voorwaarden?

Aan
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- een erkende wapenhandelaar, voor onderhoud
- een wapen mag uitgeleend worden aan:
* de houder van een vergunning geldig voor
hetzelfde type wapen.
*
de
houder
van
een
geldige
sportschutterslicentie voor dit type wapen, indien
het wapen voorkomt op de lijst die werd
vastgelegd bij ministerieel besluit
* de houder van een geldig jachtverlof, als het
een lang vuurwapen is toegelaten voor de jacht in
het desbetreffende gewest.
indien voldaan is aan de voorwaarden in art. 12/1,
d.w.z.:
1 ) het betreft enkel vuurwapens van het type dat
de ontlener mag voorhanden hebben en met het
oog op een toegelaten activiteit op basis van het
document dat hij heeft.
2) slechts voor de duur van de activiteit en voor
het vervoer van en naar deze activiteit
3) de wapens mogen enkel gebruikt worden voor
deze activiteit
4) indien de uitlener afwezig is moet de ontlener
een schriftelijk akkoord van de uitlener en een
kopie van zijn vergunning, jachtverlof of
sportschutterslicentie kunnen voorleggen.
Formaliteiten
1. Ik ben houder van een jachtverlof dat ten X
einde loopt, en ik wens het niet te verlengen. Wat
moet ik doen met mijn wapens?

U kan ze nog drie jaar voorhanden houden; na die
drie jaar kan u ze verkopen, ze onbruikbaar laten
maken, ze overdragen aan de politie of met een
wettig motief een wapenvergunning aanvragen
2. Wat verstaat
jachtverlof?

men

onder

een

geldig X

Een jachtverlof is een document, afgegeven door
het gewest, dat het recht verleent te jagen, en
dat het vignet draagt van het lopende jaar
3. Wat is de geldigheidsduur van een vergunning X X
tot voorhanden hebben?

4

X

X

X

X

De vergunningen zijn voor onbepaalde duur. De
gouverneur zal een vijfjaarlijkse controle
uitvoeren.
4. Wat moet je doen bij verlies, vernietiging of X X
diefstal van een vuurwapen?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Onmiddellijk aangifte doen bij de politie
5. Wat moet je doen bij verlies, vernietiging of X X
diefstal van een wapenvergunning?

De politie waarschuwen en
aanvragen bij de gouverneur

een

duplicaat

6. Wat moet ik doen om mijn wapen te behouden X X
als de geldigheidsduur van de vergunning
verstrijkt?

De hernieuwing van de vergunning aanvragen
7. Wie mag vuurwapens
wapenvergunning?

bezitten

zonder X X

De houders van een jachtverlof of van een
sportschutterslicentie (en politiemensen)
8. Wat zijn veiligheidsmaatregelen om diefstal X X
van mijn vuurwapens te voorkomen?

De volgende vijf algemene veiligheidsmaatregelen
moeten altijd worden genomen(Noot: voor de theoretische
proef moet iedereen de vijf algemene veiligheidsvoorwaarden kunnen
opsommen):

- de wapens zijn ongeladen
- de wapens en de munitie worden steeds buiten
het bereik van kinderen bewaard
- de wapens en de munitie zijn niet ogenblikkelijk
samen toegankelijk
- de wapens en de munitie worden bewaard op een
plaats die geen uiterlijk kenteken draagt dat er
zich een wapen of munitie bevindt
- het is verboden langer dan noodzakelijk
werktuigen
die
een
inbraak
kunnen
vergemakkelijken achter te laten in de nabijheid
van de plaatsen waar wapens worden bewaard
Verder
moeten
naargelang
het
aantal
vergunningsplichtige vuurwapens dat wordt
bewaard de volgende bijkomende maatregelen
worden genomen (Noot: voor de theoretische proef moet men de
bijkomende veiligheidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de eigen
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situatie kunnen opsommen):

1-5 wapens:
- het aanbrengen van een veiligheidsslot OF
- het wegnemen en apart bewaren van een
voor de werking van het wapen essentieel
onderdeel OF
- het bevestigen van het wapen met een
ketting aan een vast punt.
6-10 wapens:
de wapens worden bewaard in een slotvaste en in
stevig materiaal gemaakte wapenkast, die niet
gemakkelijk kan worden opengebroken en die geen
uiterlijk kenteken draagt dat ze een wapen of
munitie bevat.
11-30 wapens:
de wapen worden bewaard in een daarvoor
ontworpen wapenkluis, gesloten met een
mechanisme dat niet kan worden geopend dan met
behulp van een elektronische, magnetische of
mechanische sleutel, een alfabetische of
numerieke combinatie of een biometrische
herkenning. De wapenkluis en de munitie bevinden
zich in een ruimte waarvan alle toegangen en
ramen behoorlijk afgesloten zijn. De sleutels van
de wapenkluis en die van de ruimte waarin de
wapenkluis en de munitie zich bevinden, worden
niet op de sloten gelaten en bevinden zich steeds
op een veilige plaats, buiten het bereik van
kinderen en derden, waartoe alleen de eigenaar
gemakkelijk toegang heeft.
meer dan 30 wapens:
er moet worden voldaan aan de technische
veiligheidsvoorwaarden van klasse ‘G’ van het KB
van 24 april 1997
X X

X

X

een X X

X

X

9. Wie levert de wapendrachtvergunning af?

De gouverneur die bevoegd
verblijfplaats van de verzoeker

is

10. Wat is de geldigheidsduur
wapendrachtvergunning?

Drie jaar
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voor
van

de

Toebehoren
1. Wat zijn de bestanddelen van een patroon?

X X

X

X

X

X

2. Mag je een nachtkijker plaatsen op een X X
jachtwapen?

X

X

X

X

een X X

X

X

X

X

4. Noem enkele onderdelen of hulpstukken X X
waarvoor je een aparte vergunning nodig hebt, als
je ze afzonderlijk van het wapen koopt

X

X

X

X

X

X

X

X

Een huls, een slaghoedje, kruitlading en één of
meer projectielen

Neen
3. Mag je je
geluiddemper?

wapen

uitrusten

met

Neen

Karkas, loop, trommel, kulas en schuif, sluit-en
grendelstukken, bascule.
Wettige verdediging
Wat verstaat men onder wettige verdediging?

X X

De inhoud van art. 416-417 Sw. mag op eenvoudige
wijze worden weergegeven.7
7

De omzendbrief in verband met de theoretische proef vermeldt als antwoord op de laatste vraag met
betrekking tot wettige verdediging: “de inhoud van de artikelen 416 – 417 mag op eenvoudige wijze
weergegeven worden”. Wat is de inhoud van deze artikelen?
Artikel 416 Sw.
Er is noch misdaad, noch wanbedrijf, wanneer de doodslag, de verwondingen en de slagen geboden
zijn door de ogenblikkelijke noodzaak van de wettige verdediging van zich zelf of van een ander.
Artikel 417 Sw.
Onder de gevallen van ogenblikkelijke noodzaak van de verdediging worden de twee volgende
gevallen begrepen :
Wanneer de doodslag gepleegd wordt, wanneer de verwondingen of de slagen toegebracht worden bij
het afweren, bij nacht, van de beklimming of de braak van de afsluitingen, muren of toegangen van een
bewoond huis of appartement of de aanhorigheden ervan, behalve wanneer blijkt dat de dader niet kon
geloven aan een aanranding van personen, hetzij als rechtstreeks doel van hem die poogt in te klimmen
of in te breken, hetzij als gevolg van de weerstand welke diens voornemen mocht ontmoeten;
Wanneer het feit plaatsheeft bij het zich verdedigen tegen de daders van diefstal of plundering die met
geweld tegen personen wordt gepleegd.
Antwoord op deze vraag:
Wettige verdediging van zichzelf of een ander (zwakkere persoon) is een natuurrecht: als men aangevallen wordt mag men zich te weer stellen. In het strafrecht wordt de wettige verdediging beschouwd
als een grond van rechtvaardiging, dit wil zeggen dat men door zich te verdedigen tegen een agressie
een misdrijf pleegt maar dit misdrijf wordt gerechtvaardigd door de omstandigheden dat men zich dient
te verdedigen.
Voorwaarden voor wettige verdediging van zichzelf of een ander:
- Er moet sprake zijn van een onwettige aanval;
- De aanval moet gericht zijn op de persoon / personen (niet op goederen);
- De verdediging moet evenredig zijn aan de aanval.
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Indien men ’s nachts in zijn woning of aanhorigheden geconfronteerd wordt met een persoon die onwettig binnengedrongen is, mag men geweld gebruiken tegen deze persoon als men in staat van wettige
verdediging verkeert (aanval gericht op zijn persoon – zie supra). Men mag zijn goederen niet met
geweld verdedigen. Een aanval op zijn persoon mag men afweren door de verdediging van zichzelf of
van een ander persoon op te nemen die niet over de nodige capaciteiten beschikt om zich te verdedigen.
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