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2. INLEIDING 
De Federale Wapendienst (afgekort FWD) heeft zijn achtste levensjaar aangevat. Deze dienst is 
ontstaan op 9 juni 2006, datum van inwerkingtreding van de wapenwet van 8 juni 2006. 

Hij maakt deel uit van de directie Strafrecht van het Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele 
Rechten en Vrijheden van de FOD Justitie.  

De Federale Wapendienst heeft als taken: 

-‐ De uitwerking en toepassing van de regels, de follow-up van de internationale 
onderhandelingen en de adviesverlening op het gebied van wapens; 
 

-‐ Hij behandelt administratieve beroepen tegen beslissingen van gouverneurs betreffende 
aanvragen inzake wapenbezitsvergunningen, wapendrachtvergunningen, erkenningen, en is 
belast met het toelaten van beurzen voor vrij verkrijgbare vuurwapens; 
 

-‐ De dienst geeft praktische instructies aan de bevoegde lokale diensten voor een uniforme 
toepassing van de gehele reglementering; 
 

-‐ De vragen van overheden en particulieren  betreffende de toepassing van de hele regelgeving  
beantwoorden; 
 

-‐ De Federale Wapendienst zorgt voor de voorbereiding, het voorzitterschap en de follow-up van 
de vergaderingen van de Adviesraad voor wapens;  
 

-‐ Het statuut van de wapenhandelaar te organiseren. 
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3. WETTELIJKE TAKEN  

3.1. Normatieve taken 

3.1.1. Uitwerken en publiceren van uitvoeringsbesluiten  
Op dit ogenblik zijn alle nodige uitvoeringsbesluiten waarin is voorzien door de wapenwet uitgewerkt. 

Sinds 2008 heeft de Federale Wapendienst volgende uitvoeringsbesluiten uitgewerkt en gepubliceerd: 

-‐ 21 MEI 2013 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 
betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de 
vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, inzake de demilitarisering van 
militaire wapens 
 

-‐ 8 MEI 2013 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 
betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de 
vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt, inzake de afschaffing van de HFD-
lijst 
 

-‐ 13 NOVEMBER 2012 - Koninklijk besluit tot oprichting van de federale wapendienst 
 

-‐ 21 SEPTEMBER 2012 - Ministerieel besluit tot bepaling van de laders met een groter dan 
normale capaciteit voor een bepaald model vuurwapen 
 

-‐ 11 JUNI 2011 - Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar 
 

-‐ 10 OKTOBER 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 
1991 tot uitvoering van de Wapenwet en het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende 
de Europese vuurwapenpassen 
 

-‐ 10 MEI 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 
betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het 
openbaar gezag of van de openbare macht 
 

-‐ 11 MAART 2010 - Ministerieel besluit tot indeling bij de verboden wapens van bepaalde 
hulpstukken voor vuurwapens 
 

-‐ 14 APRIL 2009 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 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 

Het is belangrijk te noteren dat tijdens het jaar 2008 de overgangsperiode afliep, of anders gezegd, de 
termijn voor de aangifte van alle vuurwapens. Die periode eindigde op 31 oktober 2008 en op die dag 
werd de Wapenwet van 1933 volledig opgeheven en trad de nieuwe Wapenwet van 8 juni 2006 volledig 
in werking. 
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3.1.2. Uitwerken en publiceren van omzendbrieven 
De Federale Wapendienst heeft de volgende omzendbrieven uitgewerkt en gepubliceerd:  

-‐ 22 MEI 2013 - Aanvulling 1. - Omzendbrief van 25/10/11 over de toepassing van de 
wapenwetgeving  
 

-‐ 25 OKTOBER 2011 - Omzendbrief over de toepassing van de wapenwetgeving 
 

-‐ 29 OKTOBER 2010 - Omzendbrief over de toepassing van de wapenwetgeving 
 

3.1.3. Opstellen van de verslagen van de interprovinciale 
vergaderingen 

Omdat in die verslagen de antwoorden op concrete vragen staan en er richtlijnen voor het beleid en de 
werkwijze van de provinciale wapendiensten instaan, hebben die verslagen in de praktijk de waarde van 
omzendbrieven voor de betrokken ambtenaren die zijn onderworpen aan het functioneel gezag van de 
minister van Justitie en de FWD. 
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3.2. Behandeling van de individuele dossiers 

3.2.1. Algemeenheden 
De Federale Wapendienst behandelt verschillende types van individuele dossiers:  

-‐ De beroepen tegen de beslissingen van de gouverneurs of tegen het ontbreken van een 
beslissing binnen de wettelijke termijn (Wet, art. 30) betreffende aanvragen inzake 
wapenbezitsvergunningen, wapendrachtvergunningen en erkenningen. 

Wie een beroep indient bij de Federale Wapendienst kan het hoorrecht mondeling uitoefenen. De FWD 
organiseert dit regelmatig in zijn lokalen.  

-‐ De aanvragen voor de organisatie van wapenbeurzen (Wet, art. 19, 5°) 
-‐ De Federale Wapendienst reikt ook voorafgaande licenties uit aan in het Brussels en Waals 

gewest gevestigde bedrijven voor de uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor 
militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. 
In het Vlaams gewest is deze materie volledig geregionaliseerd in 2012. 
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3.2.2. Resultaten in cijfers  

3.2.2.1. De beroepen inzake wapenbezitsvergunningen, erkenningen en 
wapendrachtvergunningen  

3.2.2.1.1. De wapenbezitsvergunningen  

Provincies 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAAL 
Antwerpen 33 57 81 99 56 326 

Vlaams-Brabant 9 9 16 57 68 159 
Waals-Brabant 2 3 1 5 6 17 

Brussel 17 10 5 2 6 40 
West-Vlaanderen 26 12 28 47 35 148 
Oost-Vlaanderen 18 27 26 37 53 161 

Henegouwen 13 18 8 8 12 59 
Luik 9 13 17 8 17 64 

Limburg 38 33 28 32 38 169 
Luxemburg 2 3 1 1 2 9 

Namen 0 1 8 4 12 25 
TOTAAL 167 186 219 300 305 1177 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAAL 
NOORD 124 138 179 272 250 963 

ZUID 26 38 35 26 49 174 
BRUSSEL 17 10 5 2 6 40 

 
  

NOORD	  

ZUID	  

BXL	  
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Jaar Ingediend Aanvaard Geweigerd 
Onontvankelijk 

Opgegeven 
Teruggestuurd 

Geschorst 
Verlengd 
Lopend 

2009 167 47 81 34 5 
2010 186 45 100 40 1 
2011 219 40 125 48 6 
2012 300 118 113 54 15 
2013 305 66 32 48 159 

TOTAAL 1177 316 451 224 186 
 

3.2.2.1.2. De erkenningen van wapenhandelaars, verzamelaars en schietstanden 

Provincies 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal 
Antwerpen 2 3 0 0 1 6 

Vlaams-Brabant 1 1 0 2 1 5 
Waals-Brabant 0 1 0 0 1 2 

Brussel 2 1 0 0 0 3 
West-Vlaanderen 0 1 0 1 0 2 
Oost-Vlaanderen 1 1 1 2 0 5 

Henegouwen 0 0 2 0 0 2 
Luik 0 0 2 0 1 3 

Limburg 3 0 1 2 2 8 
Luxemburg 0 0 1 0 0 1 

Namen 0 0 0 0 1 1 
TOTAAL 9 8 7 7 7 38 

 

Jaar Ingediend Aanvaard Geweigerd 
Onontvankelijk 

Opgegeven 
Teruggestuurd 

Lopend 

2009 9 4 3 2 0 
2010 8 0 5 3 0 
2011 7 0 4 3 0 
2012 7 2 2 3 0 
2013 7 1 1 2 3 

TOTAAL 38 7 15 13 3 
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3.2.2.1.3. De wapendrachtvergunningen  

Provincies 2009 2010 2011 2012 2013 Totaal 
Antwerpen 0 0 0 0 0 0 

Vlaams-Brabant 0 1 0 0 0 1 
Waals-Brabant 0 0 0 0 0 0 

Brussel 3 0 1 1 0 5 
West-Vlaanderen 0 0 0 0 0 0 
Oost-Vlaanderen 0 0 2 1 0 3 

Henegouwen 0 0 0 2 1 3 
Luik 0 1 0 0 2 3 

Limburg 0 0 0 0 0 0 
Luxemburg 0 0 0 0 0 0 

Namen 0 0 0 0 0 0 
TOTAAL 3 2 3 4 3 15 

 

Jaar Ingediend Aanvaard Geweigerd 
Onontvankelijk 

Opgegeven 
Teruggestuurd 

Lopend 

2009 3 2 1 0 0 
2010 2 1 1 0 0 
2011 3 1 2 0 0 
2012 4 1 2 1 0 
2013 3 0 0 0 3 

TOTAAL 15 5 6 1 3 
 

Het aantal aanvragen van wapendrachtvergunningen is relatief laag. Dit type vergunning, vooral 
aangevraagd voor beroepsmatige redenen of in het kader van de persoonlijke verdediging, wordt slechts 
in zeer bijzondere omstandigheden uitgereikt. 

3.2.2.1.4. De beroepen bij de Raad van state tegen beslissingen van de FWD 

Sinds de inwerkingtreding van de wet in 2006 zijn er 183 beroepen ingediend, waaronder 6 tegen 
regelgevende teksten. Meerdere beroepen werden ingediend door eenzelfde persoon. Sinds 2006 heeft 
de dienst 1394 dossiers behandeld. Er is dus een beroep in 13% van de gevallen. 

Op 12% van de beroepen volgde een vernietiging; in 51% van de gevallen leidde het beroep tot een 
negatieve beslissing voor de betrokkene; 28% van de beroepen zijn nog hangende (de rest zijn 
afstanden van geding, gevallen van overlijden van de betrokkene, 1 gedeeltelijke vernietiging, …). 
Zonder rekening te houden met de hangende zaken, komt men aan 71% gunstige beslissingen voor de 
FWD tegen 17% vernietigingen. Volgens een betrouwbare schatting dwingt de helft van deze 17% de 
FWD alleen zijn beslissing beter te motiveren, zonder die ten gronde te wijzigen. 
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3.2.2.2. De aanvragen tot organisatie van beurzen  

Jaar Ingediend Aanvaard Geweigerd Geschorst 
2009 23 20 2 1 
2010 29 24 3 2 
2011 20 19 0 1 
2012 20 20 0 0 
2013 13 13 0 0 

TOTAAL 105 96 5 4 
 

Jaar Franstalige Nederlandstalige TOTAAL 
2009 17 6 23 
2010 17 12 29 
2011 11 9 20 
2012 14 6 20 
2013 9 4 13 

TOTAAL 68 37 105 

Na de afschaffing, in mei 2013, van de lijst van vrij verkrijgbare vuurwapens met rookzwak kruit met 
historische, folkloristische of decoratieve waarde, is het aantal aanvragen tot organisatie van beurzen 
gevoelig verminderd.  

Concreet heeft de afschaffing van deze lijst het aantal wapens op wapenbeurzen - waar alleen vrij 
verkrijgbare wapens mogen verkocht worden- verminderd. Op dit ogenblik kunnen we op wapenbeurzen 
volgende wapens vinden: 

-‐ Wapens op zwart kruit (behalve de moderne replica’s van deze wapens) 
-‐ Geneutraliseerde wapens 
-‐ Niet-vuurwapens, blanke wapens, namaakwapens, alarmwapens.  

3.2.2.3. De voorafgaande internationale vergunningen voor de uit- en doorvoer 
van wapens 

Jaar Ingediend Aanvaard Geweigerd Opgegeven 
Geschorst Lopend 

2009 24 23 1 0 0 
2010 23 17 1 5 0 
2011 24 22 1 1 0 
2012 23 14 1 6 2 
2013 13 7 0 1 5 

TOTAAL 107 83 4 13 7 

 

  



 

 Activiteitenverslag Federale Wapendienst  2009 - 2013  10 

Jaar Franstalige Nederlandstalige TOTAAL 
2009 3 21 24 
2010 5 18 23 
2011 7 17 24 
2012 11 12 23 
2013 13 0 13 

TOTAAL  39 68 107 

De vermindering van het aantal aanvragen van voorafgaande internationale vergunningen is het gevolg 
van de recente regionalisering van deze materie (Decreet van 15 juni 2012 van het Vlaams Gewest 
betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair 
gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie, 
decreet van 21 juni 2012 van het Waals Gewest betreffende de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht 
van civiele wapens en van defensiegerelateerde producten en ordonnantie van 20 juni 2013 van het 
Brussels Gewest betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, 
ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, 
onderdelen, toebehoren en munitie ervan). Nu de uitvoeringsbesluiten van het Waals decreet en de 
Brusselse ordonnantie nog niet zijn genomen, blijft de Federale wapendienst voorafgaande vergunningen 
uitreiken aan in Brussel en Wallonië gevestigde ondernemingen voor de uit- en doorvoer van wapens, 
munitie en voor militair gebruik dienstig materiaal of ordehandhavingsmateriaal en daarmee verbonden 
technologie. 
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3.3. Overleggroepen 

3.3.1. Adviesraad voor wapens 
De Wapenwet voorziet in haar artikel 37 het  oprichten van een Adviesraad voor wapens waarin de 
betrokken sectoren en overheden vertegenwoordigd zijn.  

De minister van Justitie kan de Adviesraad raadplegen over elke voorgenomen wijziging aan de 
wapenwet, evenals over elk ontwerp van uitvoeringsbesluit ervan. De raadpleging is verplicht voor een 
aantal zaken. 

De minister van Justitie heeft de Adviesraad geraadpleegd bij verschillende gelegenheden:   

-‐ 14 januari 2010: De Adviesraad werd geraadpleegd om zijn advies te geven over het ontwerp 
van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot 
uitvoering van de Wapenwet en het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de 
Europese vuurwapenpassen. Het ging onder andere over maatregelen die streven naar een 
betere traceerbaarheid van de wapens. 
 

-‐ 31 maart 2010: De Adviesraad heeft zijn advies gegeven over het wetsontwerp tot wijziging 
van de wapenwet van 8 juni 2006 inzake de strafverzwaring in geval van vervoer of 
wapendracht zonder wettige reden en over een wetsvoorstel tot legalisering van het  aanschaf, 
het voorhanden, het dracht en het gebruik van een pepperspray voor particulieren en agenten 
van het openbaar vervoer. 
 

-‐ 15 maart 2011: De Adviesraad werd geraadpleegd om een advies te geven over het Koninklijk 
besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar. 
 

-‐ 27 maart en 14 december 2012: De Adviesraad werd twee keer geraadpleegd om een advies 
te geven over het Koninklijk besluit tot afschaffing van de lijst van vrij verkrijgbare wapens. 

De adviezen van de raad zijn vervat in verslagen en de pertinente opmerkingen die werden gemaakt 
tijdens de vergaderingen werden in de Koninklijke besluiten verwerkt.  

3.3.2. Interprovinciale vergaderingen  
De Federale Wapendienst en de provinciale wapendiensten komen regelmatig samen. Deze 
interprovinciale vergaderingen maken het mogelijk: 

-‐ aan het hoofd van de Federale Wapendienst de provinciale wapendiensten te informeren over 
de laatste evolutie op wetgevend vlak; 

-‐ aan de provincies hun vragen te stellen over de interpretatie van de wet en de diverse 
problemen ondervonden bij de toepassing ervan op het terrein. 

Deze vergaderingen hebben als eerste doel een eenvormige toepassing van de wapenwetgeving op het 
gehele grondgebied te verzekeren. Sinds 2009 hebben er 34 interprovinciale vergaderingen 
plaatsgevonden op de FOD Justitie. 

De provincies spelen een belangrijke rol bij de correcte toepassing van de wet. Om die reden heeft de 
Federale Wapendienst in 2009 een ronde van de Vlaamse en Waalse provincies gedaan. Men vond het 
belangrijk om, gelet op de talrijke wijzigingen die werden aangebracht aan de Wapenwet en met het oog 
op een eenvormige toepassing van de wapenwetgeving op het hele nationale grondgebied, hen 
rechtstreeks te ontmoeten om een stand van zaken te maken en te antwoorden op hun vragen. 

Op 25 februari 2010 werd de heer Gunther BOSSELAERS naar de interprovinciale vergadering 
uitgenodigd om uitleg te geven over de nieuwe applicatie van het centraal wapenregister. 
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Op 26 april 2012 werden vertegenwoordigers van het OCAD (Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse) 
de organisatie en taken van dit orgaan komen toelichten. Bij die gelegenheid werden vragen gesteld door 
de provincies mbt informatie-uitwisseling tussen de diverse overheden en de eventuele 
informatiebijdrage van OCAD bij de behandeling van aanvragen om vergunningen en erkenningen. 

Op dezelfde dag hebben de provincies ook geluisterd naar twee vertegenwoordigers van de Dienst 
geschillen en juridisch advies van de FOD Justitie over de voor de Raad van State te volgen procedure in 
geval van beroepen inzake wapens. 
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3.4. Vergaderingen 
De Federale Wapendienst neemt regelmatig deel aan vergaderingen georganiseerd, zowel op Belgisch 
als op internationaal vlak, met als onderwerp een aspect van de wapenwetgeving. Hij beschikt over een 
groot netwerk. 

Van die vergaderingen kunnen bij wijze van voorbeeld de volgende worden genoemd: 

3.4.1. Op Belgisch niveau: 
-‐ eind 2010: vergaderingen met de drie gewesten, de federale politie en de Proefbank voor 

vuurwapens van Luik om een duidelijk draaiboek op te stellen voor de organisatie van 
wapenbeurzen; 
 

-‐ deelname aan een werkgroep geleid door de FOD Mobiliteit in overleg met de FOD 
Binnenlandse Zaken, de FOD Buitenlandse Zaken en Defensie, belast met de uitwerking 
van een voorontwerp van wet en koninklijke besluiten betreffende de strijd tegen maritieme 
piraterij en het gebruik van privébewaking in dat kader; 
 

-‐ 11 april 2011: coördinatievergadering met de Proefbank, de FOD Buitenlandse Zaken inzake 
de markering, de registratie en de opspoorbaarheid van lichte wapens en discussie over het 
nationaal verslag over het Opspoorbaarheidsinstrument, gehouden op de Proefbank en bezoek 
aan FN Herstal; 
 

-‐ Vergaderingen met de FOD Economie en de Proefbank over de actualisering van de 
Proefbankwet van 1888. 
 

3.4.2. Op internationaal niveau: 
-‐ Deelname aan de vergaderingen georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken over de 

handel in lichte wapens en kleine kalibers en over het Arms Trade Treaty; 
 

-‐ New York, 9-13 mei 2011: deelname aan expertenvergadering over het 
Opspoorbaarheidsinstrument in het kader van het VN-actieprogramma inzake de illegale 
handel in lichte wapens en kleine kalibers; 
 

-‐ Wenen, 21-22 mei 2012: deelname aan de 6de conferentie van de Staten die partij zijn van het 
UNTOC-verdrag – Verdrag van Wenen tegen de grensoverschrijdende georganiseerde 
criminaliteit en zijn verschillende protocollen. De Federale Wapendienst vertegenwoordigt er de 
FOD Justitie tijdens de twee dagen gewijd aan het vuurwapenprotocol; 
 

-‐ Deelname aan de vergaderingen van de Contactgroup of firearms in het kader van de 
EU, evenals de vergaderingen georganiseerd door de EU betreffende verschillende 
onderwerpen ivm wapens; 
 

-‐ Vergadering in het Groothertogdom Luxemburg over in- en uitvoer van vuurwapens tussen 
de Federale Wapendienst, de Proefbank van Luik en de Luxemburgse overheid. 
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3.5. Bijstand aan de beleidscel van de Minister van Justitie 

3.5.1. Opstellen van antwoorden op parlementaire vragen 
Van januari 2008 tot december 2013 heeft de Federale Wapendienst 100 mondelinge en 89 schriftelijke 
vragen beantwoord, zijnde in totaal 189 parlementaire vragen.  

Jaar Mondelinge vragen Schriftelijke vragen TOTAAL 
2008 19 12 31 
2009 20 23 43 
2010 14 14 28 
2011 11 10 21 
2012 25 3 28 
2013 11 27 38 

TOTAAL 100 89 189 

3.5.2. Interkabinetten-vergaderingen  
De Federale Wapendienst is ook aanwezig op interkabinetten-vergaderingen die betrekking hebben op 
de wet of haar uitvoeringsbesluiten.  

De FWD heeft deelgenomen aan de intense vergaderingen georganiseerd in 2012 in het kader van het 
nieuwe nationaal veiligheidsplan die in 2013 hebben geleid tot de publicatie van een koninklijk besluit tot 
afschaffing van de lijst van vrij verkrijgbare vuurwapens.  
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4. ANDERE TAKEN  

4.1. Informeren van het publiek en contactpunt 
De Federale Wapendienst geeft, binnen een zo kort mogelijke termijn, informatie aan particulieren, 
openbare, private, interne en internationale overheden, over de Belgische wapenwetgeving. In geval van 
belangrijke wijzigingen van de wapenwetgeving  informeert de FWD de burgers door bemiddeling van de 
pers, de publicatie van brochures,…  

De Federale Wapendienst ontvangt in zijn lokalen ook personen van verschillende horizonten die wensen 
informatie te krijgen over sommige aspecten van de wapenwet, onder andere studenten die een 
eindwerk over de wapenwetgeving maken, of, recentelijk, Deense ambtenaren die, met het oog op 
voorbereiding hun nationale wetgeving in verband met makelarij, verschillende Europese  landen  
bezochten. Nederlandse collega’s kwamen inspiratie opdoen na het drama in Alphen-aan-de-Rijn.  

Hij is ook een contactpunt op het internationaal niveau en draagt bij aan de uitwisseling van informatie 
onder andere via vragenlijsten.  

De dienst is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 16u00 via e-mail, bij voorkeur, op volgende 
adres: wapens@just.fgov.be. 

4.1.1. Publicatie van brochures 
Het publiceren van brochures is een communicatiemiddel gebruikt door de Federale Wapendienst om de 
betrokken personen te informeren over een belangrijke wijziging van de wapenwetgeving.  

De Federale Wapendienst heeft in 2013 een brochure gepubliceerd, getiteld “Einde vrije verkoop HFD-
wapens”, na het koninklijk besluit van 8 mei 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 
1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de 
vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt. Ze werd verspreid naar de  provinciale 
wapendiensten en de lokale politie en ze beschrijft wat het nieuwe koninklijk besluit inhoudt, wat de 
gevolgen zijn van de afschaffing van de lijst voor elke categorie van  wapenbezitters en de bijhorende 
stappen die moeten worden gezet om zich in orde te stellen met de wet. 

4.1.2. Website 
In 2011 werd de website van de FOD Justitie geactualiseerd. Een ruime rubriek is besteed aan de 
wapenwetgeving. Allerlei informatie is erin opgenomen: categorieën van wapens, procedure om een 
erkenning of een wapenvergunning te krijgen, een beurs voor vrij verkrijgbare wapens te organiseren, ad 
hoc formulieren,… 
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4.2. Beroepsbekwaamheidsexamens 
De Federale Wapendienst organiseert twee keer per jaar beroepsbekwaamheidexamens waaraan 
aanvragers van erkenningen als wapenhandelaars of tussenpersonen volgens artikel 5 § 2 van de 
wapenwet moeten deelnemen. 

Het examen heeft betrekking op de kennis van de na te leven regelgeving en beroepsdeontologie, en van 
de techniek en het gebruik van wapens.   

Volgens artikel 4 van het koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar is de jury 
samengesteld uit een ambtenaar van de Federale Wapendienst, de directeur van de Proefbank of zijn 
gemachtigde, een vertegenwoordiger van het Centraal Wapenregister, of bij gebrek daaraan, een 
politieambtenaar met specifieke kennis van wapens, aangeduid door de andere leden van de jury in 
onderlinge overeenstemming, een Nederlandstalige vertegenwoordiger en een Franstalige 
vertegenwoordiger van en voorgesteld door representatieve beroepsorganisaties van wapenhandelaars 
en aangeduid door de Minister van Justitie. Hun aanwezigheid in de jury is waardevol omwille van hun 
kennis en ervaring betreffende de materie. Zij zetelen niet in de jury als concurrenten van de kandidaten. 

Het eerste examen vond plaats in maart 2009. Op heden werden tien examensessies georganiseerd en 
249 Franstalige en Nederlandstalige kandidaten hebben zich voor het examen ingeschreven.  

Examenzittijd Geslaagd Gedeeltelijk 
geslaagd Mislukt Ander TOTAAL 

Maart 2009 10 3 5 0 18 
Sept 2009 12 4 6 3 25 

Maart 2010 13 3 2 16 34 
Sept 2010 27 7 4 3 41 

Juli 2011 11 3 6 12 32 
Sept 2011 11 2 3 0 16 

Maart 2012 19 1 10 8 38 
Sept 2012 23 5 6 14 48 

Maart 2013 15 3 9 3 30 
Sept 2013 18 3 10 7 38 
TOTAAL 159 34 61 66 320 

De examens bestaan uit een schriftelijke en een mondelinge proef. De kandidaat die geslaagd is voor 
één van de twee proeven en die deelneemt aan de volgende examenzittijd wordt vrijgesteld van de proef 
waarvoor hij al is geslaagd. Dat verklaart waarom het aantal effectieve deelnemers aan de 
examensessies 320 is tussen 2009 en 2013.  
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5. DE MIDDELEN 

5.1. Specifieke software 

5.1.1. Het programma « wapens » 
Het programma wapens wordt gebruikt binnen de dienst sinds 2008. De verschillende types van 
behandelde dossiers, aanvragen van wapenvergunningen, erkenningen, wapendrachtvergunningen, 
beurzen en voorafgaande licenties zijn er geregistreerd. 

Dit programma laat toe gemakkelijk een dossier terug te vinden en onmiddellijk inlichtingen te krijgen 
over de staat van een dossier, wat heel praktisch kan zijn bij afwezigheid van een agent. Het laat ook toe 
snel statistieken op te stellen. 

5.1.2. De toegang tot het centraal wapenregister 
Het centraal wapenregister is een gegevensbank die toebehoort aan de federale politie. Het werd 
opgericht om alle in België aangegeven vuurwapens op te lijsten. Een nieuw centraal wapenregister is 
geboren in 2010 ter vervanging van het oude systeem. 

Voor er toegang toe te krijgen heeft de Federale Wapendienst een opleiding gevolgd, gegeven door de 
federale politie op 27 april 2010. 

5.1.3. De toegang tot het Rijksregister 
Sedert enkele jaren heeft de Federale Wapendienst toegang tot het Rijksregister. Het is noodzakelijk dat 
de agenten van de FWD het Rijksregister kunnen raadplegen, met name om snel bepaalde gegevens te 
kennen of te controleren, die nodig zijn bij de behandeling van de individuele dossiers, zoals het 
rijksregisternummer, de samenstelling van het gezin of het adres van de aanvrager. 

5.1.4. De toegang tot het centraal strafregister 
De Federale Wapendienst heeft sedert kort ook toegang tot het centraal strafregister. De directe toegang 
tot het strafregister laat de agenten toe tijd te winnen bij de behandeling van hun dossiers omdat ze geen 
uittreksels uit het strafregister meer moeten vragen aan de procureur des Konings. 
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5.2. De ploeg 

5.2.1. Voorstelling 
Momenteel telt de Federale Wapendienst zeven medewerkers waarvan vier statutairen en drie 
contractuelen. Drie agenten werken voltijds, een werkt halftijds en drie agenten hebben gekozen voor de 
vierdagenweek. De gemiddelde leeftijd op de dienst is 37 jaar. Twee medewerksters telewerken een dag 
per week. 

De dienst is samengesteld uit een tweetalige adviseur-diensthoofd, twee attachés (1N en 1F), twee 
administratief deskundigen (1N en 1F) en twee administratieve assistenten (1N en 1F). 

5.2.2. Vormingsactiviteiten 
Er worden technische vormingsactiviteiten georganiseerd opdat de ploeg de meer technische aspecten 
van de wapenmaterie zou beheersen. Bij die vormingen waren: 

-‐ Op 11 april 2011: vormingsdag op de Proefbank voor vuurwapens te Luik, met bezoek aan FN 
Herstal; 
 

-‐ Op 17 januari en 19 februari 2013: opleiding inzake de motivering van administratieve 
beslissingen en de beginselen van  behoorlijk bestuur; 
 

-‐ Op 24 juni 2013: bezoek aan het NICC te Neder-Over-Heembeek; 
 

-‐ Op 25 juni 2013: bezoek aan een schietstand te Gent. 

De Federale Wapendienst neemt eveneens actief deel aan vormingsdagen en colloquia in het hele land, 
ook door zelf vorming te geven. 


