Nieuw KB 24 april 2009 Opslag van vuurwapens :
Op 24 april 2009 werd een Koninklijk Besluit (KB) tot bepaling van de
veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het
verzamelen van vuurwapens of munitie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Dit KB vult het KB van 24 april 1997 aan.
Het KB van 24 april 1997 bevatte reeds veiligheidsvoorwaarden voor personen
die meer dan 30 vergunningsplichtige vuurwapens opslaan. Het huidige KB vult
dit KB aan.
Belangrijkste wijzigingen:

1. Veiligheidsvoorwaarden voor het opslaan van vuurwapens
De belangrijkste wijziging is dat er een getrapt systeem van
veiligheidsvoorwaarden wordt ingevoerd voor particulieren. Naarmate een
particulier meer wapens bewaart moet hij aan strengere veiligheidsvoorwaarden
voldoen. Een overzicht:
De volgende vijf algemene veiligheidsmaatregelen moeten altijd worden
genomen:
1.de wapens zijn ongeladen
2.de wapens en de munitie worden steeds buiten het bereik van
kinderen bewaard
3.de wapens en de munitie zijn niet ogenblikkelijk samen toegankelijk
4.de wapens en de munitie worden bewaard op een plaats die geen
uiterlijk kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie bevindt
5.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

U bewaart 1 tot 5 vergunningsplichtige vuurwapens:
Naast deze vijf algemene veiligheidsvoorwaarden moet tevens minstens één van
de volgende maatregelen worden genomen:
- 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.
U bewaart 6 tot 10 vergunningsplichtige vuurwapens:
Naast de vijf algemene veiligheidsvoorwaarden moet u de vergunningsplichtige
wapens bewaren in een slotvaste en in een stevig materiaal gemaakte
wapenkast, die niet gemakkelijk kan worden opengebroken en die geen uiterlijk
kenteken draagt dat ze een wapen of munitie bevat.

U bewaart 11 tot 30 vergunningsplichtige vuurwapens:
Naast de vijf algemene veiligheidsvoorwaarden moet u de vergunningsplichtige
wapens bewaren 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.
U bewaart meer dan 30 vergunningsplichtige vuuwapens:
In dit geval moet u, zoals voorheen, voldoen aan de technische
veiligheidsvoorwaarden van klasse G uit het KB (zie tekst van het KB).
OPGELET:
Om te bepalen onder welke categorie u valt moeten steeds alle
vergunningsplichtige vuurwapens die op uw adres worden opgeslagen in
rekening worden gebracht (vb. Indien twee samenwonende personen elk 4
vergunningsplichtige vuurwapens bezitten, worden er 8 vergunningsplichtige
vuurwapens opgeslagen op het adres en valt men voor de
veiligheidsvoorwaarden onder de categorie ‘van 6 tot 10 vergunningsplichtige
vuurwapens’).
2. Veiligheidsvoorwaarden bij het tentoonstellen van lange vuurwapens
toegestaan voor de jacht
In afwijking van de bovenstaande veiligheidsvoorwaarden voor het opslaan van
vuurwapens, mag een particulier op zijn verblijfplaats lange vergunningsplichtige
wapens toegestaan voor de jacht tentoonstellen.

Hierbij moeten de volgende voorwaarden worden nageleefd:
- de wapens zijn ongeladen
- ze zijn onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen
van een voor de werking essentieel onderdeel
- ze zijn stevig vastgemaakt aan het slotvaste etalagemeubel waarin ze zijn
tentoongesteld, door middel van een ketting, een metalen kabel of een
vergelijkbare voorziening, zodat ze niet gemakkelijk kunnen worden
weggenomen
-ze worden niet tentoongesteld samen met munitie die ze kunnen afvuren en ze
zijn niet ogenblikkelijk toegankelijk samen met die munitie
OPGELET: Deze afwijking geldt enkel voor lange vergunningsplichtige wapens
toegestaan voor de jacht. Andere vuurwapens kunnen niet genieten van deze
afwijking.
3. Veiligheidsvoorwaarden tijdens het onderhoud van de wapens
Tijdens het onderhoud worden vuurwapens binnen de volgende
veiligheidsvoorwaarden gehanteerd:
- het ongeladen wapen wordt gedurende de hele hantering in een veilige richting
gehouden
- het magazijn of de lader wordt leeggemaakt
- de trekker wordt alleen overgehaald als het wapen in een veilige richting wijst
4. Veiligheidsvoorwaarden bij het vervoer van de wapens
Een particulier mag een vergunningsplichtig wapen alleen vervoeren als de
volgende voorwaarden 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 geschikte en slotvaste koffer of
etui
- als het vervoer met de wagen gebeurt, worden de koffers of de etuis met het
wapen en de munitie vervoerd in de slotvaste koffer van het voertuig. Deze
bepaling is niet van toepassing op het jachtterrein
- het voertuig blijft niet zonder toezicht achter
5. Wat te doen bij diefstal?

Iedere persoon die het slachtoffer is van diefstal van vuurwapens, losse
onderdelen, munitie, registers of documenten met betrekking daartoe, moet
hiervan onmiddellijk aangifte doen bij een politiedienst en aan deze politiedienst
binnen de 48 uur precieze gegevens verstrekken over de aard van de gestolen
zaken.
Ditzelfde geldt in geval van poging tot diefstal.
6. Vanaf wanneer moet ik aan deze voorwaarden voldoen?
Het KB treedt in werking op 25 april 2009.
De volgende veiligheidsmaatregelen moeten onmiddellijk worden toegepast:
- de veiligheidsvoorwaarden bij het tentoonstellen van lange vuurwapens
toegestaan voor de jacht
- de veiligheidsvoorwaarden tijdens het onderhoud van wapens
- de veiligheidsvoorwaarden bij het vervoer van wapens
- de veiligheidsvoorwaarden bij het bewaren van meer dan 30
vergunningsplichtige vuurwapens
- de vijf algemene veiligheidsvoorwaarden die steeds moeten worden genomen
bij het bewaren van vuurwapens
Voor de specifieke veiligheidsmaatregelen die men moet nemen wanneer men 1
tot 5, 6 tot 10 of 11 tot 30 vergunningsplichtige vuurwapens opslaat voorziet het
KB een overgangstermijn van één jaar waarin de personen die reeds in het bezit
zijn van vuurwapen(s) zich in regel moeten stellen met deze specifieke
veiligheidsvoorwaarden. U moet dus voor 25 april 2010 de nodige maatregelen
nemen om te voldoen aan deze veiligheidsvoorwaarden.
U moet vanaf het ogenblik dat u het wapen in handen krijgt voldoen aan de
overeenkomstige veiligheidsvoorwaarden.

De wettelijke basis van deze bepalingen kan worden teruggevonden in:
Het Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot wijziging van het KB van 24 april
1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in
bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen
(BS 24/04/2009)

