Schietstand ’t Mikpunt
Nieuwe wapenwet laders,
25 september 2019.
Vanaf 3 juni 2019 kunnen laders niet meer online gekocht worden.
Op 25 september 2019 is er beslist dat laders van meer dan 20 patronen verboden zijn voor semiautomatische revolvers en pistolen met centraalvuurpercussie.
Laders van meer dan 10 patronen verboden zijn voor lange semi-automatische karabijnen met
centraalvuurpercussie.
Dit vanaf 13 juni 2017. ( U leest het goed : ze gaan 2 jaar terug )
Op het einde van de 18de eeuw heeft men een fundamenteel recht ingevoerd, waardoor staten
geen retro actieve strafwetten mogen invoeren.
Er zijn uitzonderingen :
° Voor laders van lange halfautomaten gekocht voor 26 september 2012 geldt geen beperking.
Deze mogen enkel “los” voorhanden worden gehouden en mogen dus niet gebruikt worden op
een wapen. Kan men enkel bewijzen met een geldig document vb. factuur, een overeenkomst,
aankoopbon,…..enz.
° Wie een vergunning had voor een semi-automatich wapen die is afgegeven voor 13 juni 2017,
mag dit wapen voorhanden hebben en gebruiken met een lader van max. 30 patronen.
° Laders aangekocht tussen 26 september 2012 en 13 juni 2017 geldt max. 30 schoten.
Dit moet men kunnen bewijzen met een geldig document.
° Lange semi-wapens vergund op 13 juni 2017 of later aan schutters die geen
sportschutterslicentie hebben zijn de laders beperkt tot 10 schoten.
Laders mogen door de schutter zelf worden aangepast zodat er maar 10 patronen in kunnen
(door b.v. een schroef, iets in te schuiven, veer te blokkeren op de juiste diepte,…..)
° Lange semi-wapens vergund op 13 juni 2017 of later aan schutters die een
sportschutterslicentie hebben, geldt ondermeer een uitzondering als men bij een erkende
schietsportfederatie een certificaat aanvraagt waaruit blijkt dat het betrokken wapen gebruikt
kan worden voor disciplines. Hier geldt max. 30 schoten.
De certificaten worden per wapen toegekend.
Dit certificaat laat U toe om laders tot max.30 schoten aan te kopen enkel voor dit wapen.
Men moet eerst in bezit zijn van een vergunning alvorens een certificaat kan worden
aangevraagd.

Maximumcapaciteit voor laders vastgelegd als volgt :
Model vuurwapen

Maximum capaciteit

Halfautomatische pistolen

20

Halfautomatische pistolen IPSC schieten

Geen maximum, lader <171mm

Geweren met pompactie (al dan niet halfautomatisch)

10

Karabijn met hendel met randontsteking

15

Karabijn met hendel met centrale ontsteking

10

Grendelkarabijnen met randontsteking

20

Grendelkarabijn met centrale ontsteking

10

Halfautomatische karabijnen met randontsteking

40

Halfautomatische karabijnen met centrale ontsteking

10

Geweren met gladde loop

10

