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Beste schutters, beste leden,
2021, weeral een jaar om snel te vergeten. Wie gehoopt had dat
Covid 19 voorbij zou zijn kwam bedrogen uit. Regels en beperkingen
ook dit jaar hebben we er moeten mee leren leven en dat zal ook in
2022 niet snel veranderen.
Bij Fros hebben we echter niet stilgezeten en we hebben dan ook
enkele belangrijke aankondigingen:
Er is momenteel heel wat interesse in dynamische disciplines en om
tegemoet te komen aan jullie vraag werd binnen Fros een tijdelijke
werkgroep ‘alternatieve disciplines’ opgericht.
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De krijtlijnen waarbinnen we dit binnen Fros zullen aanbieden werden
reeds vastgelegd, disciplines werden benoemd en regels werden in
draaiboeken vastgelegd.
Het principe is heel eenvoudig: toegankelijk voor iedereen,
leuk, aangenaam maar eerst en vooral: alles op een veilige en
verantwoorde manier.
Een aanbod voor de beginnende schutter maar ook voor de ervaren
schutters voor wie het allemaal wat dynamischer mag, we starten in
2022.
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Doelschutters en kleiduifschutters zullen we zeker niet vergeten
en ook hiervoor zullen tijdelijke werkgroepen bekijken hoe we een
kwalitatief aanbod kunnen aanbieden of verder uitbreiden.
Waarschijnlijk gebruiken sommigen onder jullie het al maar sinds een
drietal maanden is het binnen Fros clubs mogelijk om de schietbeurten
digitaal te registreren. Een portaal dat we zelf ontwikkeld hebben en
een grote stap naar een algemene digitalisering toe die er ongetwijfeld
snel komt.
Eind dit jaar mochten we ook enkele nieuwe clubs verwelkomen in de
Fros familie en om jullie dezelfde service te kunnen blijven garanderen
die jullie van ons gewend zijn zal een nieuwe collega vanaf januari
2022 het team van de sportschuttersadministratie komen versterken.
Aan alle Fros leden, hun familie en vrienden: Een zalige kerst, een
gelukkig nieuwjaar, prettige eindejaarsfeesten en hou het vooral veilig.

Gunther Herregodts 							
Landelijk Coördinator 								
Fros Multisport Vlaanderen
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Eerste vonnis inzake
wapens bevestigt
standpunt Wapenunie
Op 21 oktober 2021 heeft de 32ste correctionele kamer van de Rechtbank van OostVlaanderen, afdeling Gent, een vonnis geveld dat voor veel wapenbezitters bijzonder
belangrijk is. Het is de eerste keer dat een rechtbank zich uitspreekt over het nieuwe verbod
op inkortbare semi-automatische wapens. De rechtbank volgt het standpunt dat wij vanaf
2019 hebben ingenomen: een klapkolf die is vastgezet zodat er instrumenten nodig zijn om
het wapen opnieuw te kunnen korten is geen verboden wapen. Goed nieuws voor heel veel
wapenbezitters die nog dergelijk wapen in bezit hebben.

Achtergrond
In het kader van de omzetting van de Europese vuurwapenrichtlijn voerde de wet van 5 mei
2019 drie nieuwe categorieën verboden wapens in, te weten:
• automatische vuurwapens die geconverteerd werden tot halfautomatische vuurwapens
(art. 3, §1, 20° wapenwet)
• semi automatische vuurwapens met centraalvuurpercussie met een ladercapaciteit van
meer dan 10 (lange) of meer dan 20 (korte) patronen (art. 3, §1, 15° wapenwet en een
uitvoeringsbesluit);
• lange semiautomatische vuurwapens die kunnen worden ingekort tot een lengte van
minder dan 60 cm zonder functionaliteit te verliezen door middel van een opvouwbare of
telescopische kolf of een kolf die kan worden verwijderd zonder gebruik van instrumenten
(art. 3, §1, 19° wapenwet).
Hoewel de wetteksten duidelijk zijn, gingen diverse instanties toch op zoek naar manieren
om de wetswijziging aan te grijpen om wapenbezit te kunnen intrekken. Voornamelijk het
verbod op sommige inkortbare wapens leende zich hiertoe. Zo is de proefbank te Luik van
oordeel dat er moet gekeken worden naar de originele kolf die op het wapen voorzien is bij
productie. Indien het wapen met schuif- of klapkolf geproduceerd werd, blijft het volgens
hen altijd een verboden wapen. Ook als de kolf achteraf wordt vastgeschroefd, gelijmd of
gelast zodat het geen klapkolf meer is. Hun belangrijkste argument is dat de kolf voldoende
“duurzaam” moet zijn vastgezet en dat elke manier van vastmaken omkeerbaar is. Lassen
kunnen worden opengescheven, lijm kan worden opgelost, schroeven kunnen worden
uitgedraaid etc…
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Dit standpunt werd overgenomen door de Federale Wapendienst. Tijdens een
overlegvergadering met de provinciale wapendiensten werd deze zienswijze verder
verspreid over voornamelijk Vlaanderen.
De gevolgen laten zich niet raden. Binnen de kortste keren werden wapenbezitters die
eerder een vergunning kregen voor een wapen dat kan worden ingekort uitgenodigd om
hun wapen te komen tonen bij de politie. Er werd hen ook gevraagd om de bijhorende
vergunning mee te brengen. Doorgaans was het de bedoeling om de wapens in beslag te
nemen. Er werden processen-verbaal opgesteld voor het bezit van een verboden wapen.
Dit terwijl dezelfde diensten voorheen voor deze wapens vergunningen hadden uitgereikt,
heel goed wetende dat de wapens voorzien waren van een klapkolf die was vastgezet.
Het is jammer dat dergelijke praktijken het vertrouwen die wapenbezitters hebben in de
overheid in aanzienlijke mate geschaad heeft.

Het schoolvoorbeeld: De CZ Scorpion EVO3
Eén van de meest geviseerde wapens in deze periode was ongetwijfeld de CZ Scorpion
EVO 3. Dit wapen was nog in belangrijke hoeveelheden voorradig bij de invoerders en
de wapenhandel en werd nog verkocht voor de wetswijziging. De modellen die tot 2020
verkocht werden, waren oorspronkelijk voorzien van een klapkolf die het mogelijk maakt het
wapen in te korten tot 45 cm. Om die reden hebben wapenhandelaars de kolven van deze
wapens vastgemaakt zodat de wapens nog verkocht konden worden. Dit gebeurde met
splijtpennen, inbusschroeven, aanpassen van het klapmechanisme, etc... Kortom: er werd
voor gezorgd dat de kolf van het wapen niet langer een klapkolf was. Deze aanpassingen
konden ook enkel ongedaan gemaakt worden met behulp van instrumenten. Om die reden
zijn dit dan geen verboden wapens meer.
Ondertussen heeft CZ zijn model evenwel aangepast zodat de ingeklapte versie langer is
dan 60cm en dus niet geviseerd wordt door het verbod. Ook andere fabrikanten passen hun
modellen aan. Het heeft immers geen zin om wapens op de markt te brengen die op basis
van een Europese richtlijn als verboden wapens moeten worden beschouwd.

CZ EVO
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Feiten
De feiten die aanleiding gaven tot het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Gent laten
zich als volgt samenvatten. Een wapenbezitter vraagt een vergunning aan voor een CZ
EVO 3 S1. Bij de vergunningsaanvraag wordt uitdrukkelijk vermeld dat het wapen een
plooikolf had. De wapenhandelaar vermeldt op de aanvraag dat hij de kolf zal vastzetten
met een inbusschroef. De vergunning wordt verleend nadat de “verklaring op eer” wordt
ondertekend waarmee de wapenbezitter bevestigt dat het wapen geen plooikolf meer
heeft, deze is immers vastgezet. Vervolgens wordt het wapen aangeboden ter controle bij
de lokale politie. Daar stelt men inderdaad vast dat de kolf is vastgezet en wordt het wapen
terug meegegeven. Een zestal maand later wordt de wapenbezitter geroepen om zich met
het wapen aan te bieden zodat het in beslag kan worden genomen. Aanleiding is het nieuwe
standpunt van de proefbank dat wordt overgenomen door de Federale Wapendienst.
Vervolgens beslist het parket om de wapenbezitter correctioneel te dagvaarden wegens
het bezit van een verboden wapen. Het openbaar ministerie is van mening dat het wapen
een verboden wapen is omdat het voorzien is van een klapkolf die het mogelijk maakt het
wapen in te korten tot 45cm zodat het een verboden wapen is. Volgens het parket is het
mogelijk om de inbusschroef in enkele seconden uit te draaien zodat het wapen terug een
klapkolf heeft. Vermits de kolf niet “duurzaam” is vastgezet, blijft dit een gevaarlijk wapen
dat verboden is. Het parket vraagt hier toepassing van de strafwet, wat minstens de
verbeurdverklaring van het wapen inhoudt.

Standpunt van de rechtbank
De rechtbank volgt dit standpunt niet en is van mening dat de kolf wel degelijk is vastgezet
zodat het geen klapkolf meer is. Terecht oordeelt de rechtbank dat de wettekst duidelijk is.
Artikel 3, §1, 19° heeft drie types wapens verboden die kunnen ingekort worden tot minder
dan 60cm, namelijk:
• lang semiautomatisch vuurwapen, inkortbaar door middel van een opvouwbare kolf,
• lang semiautomatisch vuurwapen, inkortbaar door middel van een telescopische kolf,
• lang semiautomatisch vuurwapen, inkortbaar door middel van een kolf die kan worden
verwijderd zonder gebruik van instrumenten.
In casu is er geen sprake van een opvouwbare kolf of van een telescopische kolf. De enige
manier om het wapen in te korten, is het losschroeven van de kolf. Dat vereist het gebruik
van instrumenten.
De rechtbank komt tot de conclusie dat de CZ EVO 3 S1 dus geen verboden wapen is
en moet worden teruggegeven. Zie https://www.wapenwet.be/sites/default/files/2021-12/
vonnis21102021_ano.pdf voor de geanonimiseerde tekst van het vonnis
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Belang van dit vonnis
Er is geen hoger beroep of ander rechtsmiddel ingesteld tegen dit vonnis waardoor het
finaal is en in kracht van gewijsde gegaan is. Het standpunt van de rechtbank is dus finaal.
Dit vonnis is van groot belang omdat het bij ons weten de eerste keer is dat uitspraak wordt
gedaan over de nieuwe categorie van verboden inkortbare wapens.
Wapenbezitters wiens wapen in beslag genomen werden en verklaard hebben dat ze van
het wapen geen afstand wensen te doen, hebben er nu alle belang bij hun wapens terug te
vragen. Dit kan eventueel via een procedure van strafrechtelijk kortgeding.
Het vonnis stelt een duidelijke toepassing van de wet voor die geen ruimte laat voor
allerhande bijkomende interpretaties. Het is immers zo dat iets slechts strafbaar is als er
een duidelijke tekst is die dat ook zegt. De huidige tekst laat dus niet toe om wapens te gaan
verbieden als ze eerder een opvouwbare of telescopische kolf hadden die is vastgezet zodat
deze kolf enkel nog kan worden verwijderd of ingeklapt door instrumenten te gebruiken.
Nico Demeyere
advocaat Armalex Advocaten
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Nico DEMEYERE
advocaat gespecialiseerd in de wapenwet

CONSULTATIE ENKEL OP AFSPRAAK
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Digitalisering
een kijk op de toekomst…
Drie jaar geleden ontwikkelde Fros zijn online ledenportaal, een eerste stap naar digitalisering
toe.
Via het ledenportaal kunnen clubs hun leden online aansluiten, sportlocaties en trainingsuren
doorgeven, facturatie raadplegen enz…
Onlangs hebben we de tweede belangrijke stap gezet op de weg naar digitalisering:
Het Fros portaal voor registratie schietbeurten
Via dit portaal worden de schietbeurten online geregistreerd en bijgehouden in onze CRM
database. Het systeem doet automatisch een controle op de geldigheid van de schietbeurt:
lidmaatschap, geldige sportschutterslicentie of uittreksel strafregister enz….
Heel veel voordelen denk maar aan de vijfjaarlijkse controle, met één druk op de knop kan
de schutter een overzicht krijgen van zijn schietbeurten.

Hoe werkt het systeem:

1

Inscannen van de QR code op de Fros lidkaart
Hou de Fros lidkaart voor de scanner tot je een ‘’biep’’ hoort en verwijder
daarna de kaart en druk op OK
Opm. Wanneer er een probleem is (lidmaatschap, geldigheid licentie,
enz… zal het systeem dit aangeven en ook de reden waarom er geen
toegang kan gegeven worden.
Ga in dit geval naar het secretariaat van je club
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2

Aanduiden van de Categorie waarmee geschoten gaat worden.
Duid nu de wapencategorie aan waarmee geschoten zal worden.
(meerdere categorieën aanduiden is mogelijk)
Opm. Op het scherm kun je tevens het aantal schietbeurten aflezen sinds
1 januari.

3

Aanduiden van het kaliber waarmee geschoten gaat worden
Na het aanduiden van de wapencategorie zal er een extra scherm openen
waar je nu het kaliber kan aanduiden waarmee geschoten zal worden,
druk daarna op bevestigen.
Opm. Het systeem zal bevestigen dat je schietbeurt geldig geregistreerd
werd.

4

Inscannen van de QR code op de Fros lidkaart = einde schietbeurt
Opm. Het systeem zal het einde van je schietbeurt bevestigen.
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V�fjaarl�kse hernieuwing en jaarl�kse geldigverklaring
Hoeveel schietbeurten moet ik behalen?

Licenties met een
jaarl�kse vervaldag*
vanaf 01/02/2022 tot en
met 31/01/2023

Licenties met een
jaarl�kse vervaldag* tot
en met 31/01/2022

Geen schietbeurten,
wel een kopie van je
schuttersboekje b je
aanvraag toevoegen

Validering jaar 2
(eerste gele sticker)

Licentienummer
eindigend op /1

Validering jaar
3, 4 of 5

6 schietbeurten in de laatste
12 maanden (tellend vanaf
jaarl kse vervaldag),
schietbeurten dienen niet
verspreid te z n over
minstens 2 trimesters (3
maanden en 1 dag)

Licentienummer
eindigend op
/2 of /3

Licenties met een
jaarljkse vervaldag*
vanaf 01/02/2023 tot en
met 31/01/2024

12 schietbeurten in de
laatste 12 maanden (tellend
vanaf jaarl kse vervaldag),
schietbeurten dienen
verspreid te z n over
minstens 2 trimesters (3
maanden en 1 dag)

12 schietbeurten in de laatste 24 maanden
(tellend vanaf jaarl kse vervaldag), dienen niet
verspreid te z n over minstens 2 trimesters
(3 maanden en 1 dag)
Bv. Jaarl kse vervaldag = 3/3/2022, w mogen
dan terug tellen van 3/3/2020 tot 3/3/2022

12 schietbeurten in de laatste 24 maanden
(tellend vanaf jaarl kse vervaldag), dienen niet
verspreid te z n over minstens 2 trimesters
(3 maanden en 1 dag)
Bv. Jaarl kse vervaldag = 3/3/2022, w mogen
dan terug tellen van 3/3/2020 tot 3/3/2022

* jaarl kse vervaldag = verjaardag van de afgiftedatum van de sportschutterslicentie (eerst toegekende wapencategorie),
dus de datum waarop de sportschutterslicentie telkens moet worden geldig verklaard of hernieuwd.

AANVRAGEN MOETEN T�DIG INGEDIEND Z�N OM AAN DEZE VOORWAARDEN TE KUNNEN VOLDOEN!
Hernieuwing = ten laatste 1 maand voor de vervaldatum.
Geldigverklaring ten laatste vóór de vervaldatum.
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Begeleiding nieuwe leden

opleidingen & vervolmakingscursussen
Nadat COVID-19 zorgde voor een langdurige verplichte sluiting van onze clubs, merken wij
toch een vernieuwde interesse inde schietsport.
De jaarlijkse mogelijkheid tot kennismaking met de schietsport (systeem dagpas) is voor
heel wat mensen de eerste stap naar een eventueel lidmaatschap bij een schietclub.
Meer nog dan bij andere sporten is een goede professionele begeleiding van nieuwe leden
tijdens de eerste weken heel belangrijk. Wij denken hierbij uiteraard in de eerste plaats aan
veiligheid. Slechte gewoontes zijn immers moeilijk af te leren.

Veiligheid en gedegen opleiding zijn dan ook binnen de schietsport DE
aandachtspunten voor Fros.
Clubs en schutters vinden hierbij ondersteuning in tal van initiatieven, zoals o.a.:
• Het Trainers en OpleidingsFonds (TOF);
• Het subsidiëren van de opleidingen bij de Vlaamse Trainersschool.
Ook de tijdelijke werkgroep dynamische disciplines is reeds een eerste keer samengekomen.
Voor FROS blijft de nadruk liggen op veiligheid, opleiding, begeleiding en ondersteuning.

Heb je als club of als schutter nood aan opleiding, bijkomende begeleiding,
vervolmaking, bekwame trainer(s), enz?
Dankzij de structurele samenwerking tussen FROS de VZW ARGO kunnen kant- en- klare
oplossingen worden aangeboden.
Neem gerust contact op met een van de verantwoordelijken:
• Leo SAVELS – leo.savels@telenet.be (Oost- en West- Vlaanderen)
• Erich DEMARET – erich.demaret@me.com (Brussel en Vlaams- Brabant)
• Peter OTTENBURGS – peter.ottenburgs@telenet.be (Antwerpen en Limburg).

Als club kunnen zij zorgen voor:
•
•
•
•
•
•

Initiatie
Theorie- en paktijkopleidingen
Voorbereiding op examen sportschutter of model 4
Organisatorische begeleiding
Resultaatgerichte bijscholing – vervolmaking van de schiettechniek
…

Afspraken kunnen rechtstreeks met de VZW ARGO worden gemaakt.
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Update Olympische
schietstand Opwijk
Betreffende het project van de nieuwe Olympische schietsporthal te Opwijk kunnen wij
jullie het volgende mededelen:
Dirk De Bisschop en Jos Van Belle, de toekomstige nieuwe eigenaars en bestuurders van de
nieuw te bouwen Olympische schietsporthal hebben ons bevestigd dat:
• Het college van burgemeester en schepenen te Opwijk deze maand een positief advies
gegeven hebben voor hun project.
- De omgevingsvergunningsaanvraag nu in verdere behandeling is bij de Deputatie.
Van zodra de omgevingsvergunning afgeleverd is, zullen de bouwwerken opgestart worden.
We blijven jullie via Fros op de hoogte houden over dit project.

Prettige
eindejaarsfeesten
11

Wapenhandel Nikabi

Verkoop, onderhoud en herstelling van alle wapens
De winkel met een persoonlijke aanpak in een huiselijke sfeer

Onze troeven:
• eerlijke prijzen
• correcte service
• grote voorraad
• snelle beschikbaarheid
• dienst na verkoop
• ruime openingsuren 7/7
• hulp bij vergunningsaanvraag

Verkoop van o.a. :

• sportwapens
• jachtwapens
• luchtdrukwapens
• airsoftwapens
• paintballwapens
• zwartkruitwapens
• alarmwapens
• mini kanonnen
• bogen en kruisbogen
• messen, dolken, zwaarden
• alle toebehoren, munitie en veel meer!

Testeltsesteenweg 66C
BE 3271 AVERBODE
tel +32 (0)475/43.44.74

e-mail : info@wapenhandelnikabi.be
www.wapenhandelnikabi.be
BTW : BE0890 229 772
REK : KBC BE90 7360 0942 5232
Erkenning wapenhandel 2/21/14/0024 klasse FD

Belangrijke info :
-

Verboden toegang aan minderjarigen zonder begeleiding.
Geen verkoop aan minderjarigen.
Enkel verkoop in winkel, na afspraak.
Vrij verkrijgbare wapens te verkrijgen na tonen identiteitskaart.
Vergunningsplichtige wapens, onderdelen en munitie te verkrijgen na voorlegging identiteitskaart geldige
vergunning model 4, model 9, geldige sportschutterslicentie, jachtverlof of aanstelling bijzondere wachter
- Wij zijn als wapenhandelaar deontologisch verplicht de huidige wetgevingen inzake wapens strikt na te leven, alzo
zijn wij genoodzaakt alle onregelmatigheden die wij vaststellen onmiddellijk te melden aan de bevoegde diensten.

partner van
FROS Biatlon

