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INFORMATIEFICHE VOOR INTERNATIONALE WAPEN-,
JACHT- EN MILITARIABEURZEN
Hierbij vindt u alle informatie over de in- en uitvoerverplichtingen waaraan u eventueel zal moeten
voldoen indien u als wapenhandelaar of particulier vuurwapens met een historische, folkloristische
of decoratieve waarde en essentiële onderdelen hiervan wenst te verhandelen op wapen-, jachten militairabeurzen in België
Heeft u uw domicilie, vaste verblijfplaats of zetel in België en wenst u historische,
folkloristische en decoratieve wapens en essentiële onderdelen hiervan te verhandelen op een
wapenbeurs in België?
1. Bij de verkoop van historische, folkloristische en decoratieve wapens en essentiële onderdelen
hiervan op een beurs in België moet u er zich goed bewust van zijn dat deze wapens effectief dit
karakter hebben. Voor bevestiging hiervan kan u terecht bij de Vuurproefbank, Rue Fond des Tawes
45 te Luik (www.bancdepreuves.be).
2. Indien u een dergelijk wapen of essentieel onderdeel hiervan overdraagt aan een derde met
domicilie, vaste verblijfplaats of zetel buiten de Benelux dient u het land van bestemming te
controleren en in het register dat u daartoe ter beschikking wordt gesteld de volgende twee elementen
te noteren:
de gegevens van het verkochte wapen en / of het essentieel onderdeel (categorie, type, merk,
model, kaliber en serienummer);
het land van bestemming van het wapen.
Na de beurs dient u dit register aan de beursorganisator over te maken. Deze zal dit verder bezorgen
aan de dienst Controle Wapenhandel. U kan dit register ook zelf aan de dienst Controle Wapenhandel
overmaken. Haar adresgegevens vindt u rechts onderaan deze pagina.
3. Naast de registratie wordt u ten slotte ook gevraagd om de ontvangers van de door u overgedragen
wapens te wijzen op de eventuele verplichtingen inzake invoer van vuurwapens in het land van
bestemming.
Bent u afkomstig uit het buitenland (niet gedomicileerd in België) en wenst u historische,
folkloristische en decoratieve wapens en essentiële onderdelen hiervan in België in te voeren
om tentoon te stellen, aan te bieden en te verhandelen op een wapenbeurs?
Vóór de wapenbeurs
1. Wanneer u vuurwapens of onderdelen daarvan invoert in België dient u niet enkel in regel te zijn
met de Belgische in- en uitvoerwetgeving, maar eveneens met deze van het land van herkomst, ook
bij invoer voor beursdoeleinden. Ter controle hiervan dient u minstens vijf werkdagen vóór de datum
van de wapenbeurs in het kader waarvan u dergelijke goederen wenst in te voeren aan de organisator
van deze beurs in België een kopie te bezorgen van de uitvoervergunning die voor de (tijdelijke)
overbrenging van de wapens werd verkregen van de bevoegde exportautoriteit in het land van
herkomst. Indien de autoriteiten van het land van herkomst voor dergelijke overbrengingen geen
vergunning vereisen, dient u aan de beursorganisator een officieel document te bezorgen waaruit blijkt
dat dergelijke vergunning niet nodig is. Indien u het nodige document niet tijdig aan de
beursorganisator kan overmaken, mag u dit tot één werkdag voor de wapenbeurs rechtsreeks aan de
dienst Controle Wapenhandel toezenden (haar adresgegevens vindt u rechts onderaan deze pagina).
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-22. Om in regel te zijn met de Belgische in- en uitvoerwetgeving dient u vervolgens uiterlijk vijf
werkdagen vóór de start van de beurs een lijst van alle wapens en essentiële onderdelen die u wenst
tentoon te stellen of te verhandelen op te stellen op basis van het document dat u werd toegestuurd
en dit document in digitale vorm over te maken aan de beursorganisator, met vermelding van
categorie, type, merk, model, kaliber en serienummer. De beursorganisator zal dit verder bezorgen
aan de dienst Controle Wapenhandel. U kan dit register ook zelf per e-mail aan de dienst Controle
Wapenhandel overmaken. Mits gegronde rechtvaardiging kunnen tot uiterlijk drie werkdagen voor de
wapenbeurs niet-substantiële wijzigingen aan deze lijst. aangebracht worden.
De dienst Controle Wapenhandel behoudt zich het recht voor om in samenwerking met de
Vuurproefbank te Luik het juiste karakter van het wapen te beoordelen. In geval van twijfel hierover,
heeft de Vuurproefbank het recht om een fysieke controle van het wapen te eisen.
Op basis van de voorlegging van voorvermelde documenten wordt het u toegelaten om de in de lijst
vermelde vuurwapens of essentiële onderdelen tijdelijk naar België over te brengen in het kader van
de betreffende wapenbeurs. De organisator van de wapenbeurs, die voor de administratieve
afhandeling optreedt als uw vertegenwoordiger, verkrijgt daartoe van de bevoegde minister een
tijdelijke invoervergunning en wederuitvoervergunning. Uzelf verkrijgt een document dat alle wapens
oplijst waarvan de overbrenging wordt toegelaten. Voor deze wapens zelf en voor de juistheid van de
door u meegedeelde informatie bent u uiteraard verantwoordelijk.
De vuurwapens of essentiële onderdelen waarvoor u geen uitvoervergunning of ander officieel
document hebt voorgelegd, die niet werden opgenomen in de lijst die u aan de dienst Controle
Wapenhandel ter beschikking stelde of die niet werden goedgekeurd door de Vuurproefbank zullen
niet in dat document opgenomen worden. Dat betekent dat het u niet toegelaten is om deze wapens in
België in te voeren en deze op de beurs tentoon te stellen, aan te bieden en te verhandelen.
Tijdens de wapenbeurs
3. Tijdens de wapenbeurs dient u bij elke overdracht van een historisch, folkloristisch of decoratief
wapen of een essentieel onderdeel hiervan aan een derde het land van bestemming te controleren en
in het register dat u daartoe ter beschikking wordt gesteld de volgende twee elementen te noteren:
de gegevens van het verkochte wapen en / of het essentieel onderdeel (categorie, type, merk,
model, kaliber en serienummer);
het land van bestemming van het wapen.
Na de beurs dient u dit register aan de beursorganisator over te maken. Deze zal dit verder bezorgen
aan de dienst Controle Wapenhandel. U kan dit register ook zelf aan de dienst Controle Wapenhandel
overmaken. Haar adresgegevens vindt u rechts onderaan deze pagina.
4. Naast de registratie, ten slotte, wordt u ook gevraagd om de ontvangers van de door u
overgedragen wapens die hun domicilie, vaste verblijfplaats of zetel buiten de Benelux hebben te
wijzen op de eventuele verplichtingen inzake invoer van vuurwapens in het land van bestemming. Wat
betreft ontvangers met domicilie, vaste verblijfplaats of zetel in België wordt u gevraagd hen te
informeren over de eventuele proefverplichting indien het wapen nog niet de proefstempel draagt van
een CIP-lidstaat.
Deze verplichtingen zijn dwingend. Hoewel de administratieve afhandeling grotendeels
door de organisator van de wapenbeurs zal gebeuren, valt de verantwoordelijkheid voor het
naleven ervan toe aan de betrokken handelaars en particulieren. U bent dus verantwoordelijk
zowel voor de wapens zelf, het naleven van de eventuele uitvoer- en
wederinvoerverplichtingen in uw land van herkomst en van de in- en uitvoerverplichtingen in
België, inclusief het registreren van de vermelde transacties.
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