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VERBOD LADERS MET ABNORMAAL HOGE CAPACITEIT 
 

COMMENTAAR  
 

1. Wettelijke grondslag 

 

Het invoeren van een laderbeperking is op zich niet nieuw. In de wapenwet van 8 juni 2006 

werd reeds vooropgesteld dat laders met een grotere capaciteit dan de normale capaciteit voor 

een bepaald model vuurwapen verboden zijn. Zowel de laders afzonderlijk als de vuurwapens 

uitgerust met deze laders vallen in de categorie van de verboden wapens
i
.  

 

Deze bepaling van de wapenwet kan enkel in werking treden nadat de minister van Justitie 

een besluit neemt om te bepalen welke capaciteit, voor een model vuurwapen, als 

“abnormaal” beschouwd wordt. Dergelijk besluit werd op 21 september 2012 genomen door 

de minister van Justitie
ii
.  

 

Dit besluit is in werking getreden op woensdag 26 september 2012. Vanaf deze datum zijn 

sommige laders, alsook vuurwapens uitgerust met deze laders dus verboden. 

 

 

2. Het begrip “lader”  

 

De wapenwet geeft aan de minister van Justitie enkel de mogelijkheid om bepaalde “laders” 

te verbieden. Het begrip “lader” is evenwel niet gedefinieerd in de wapenwet zelf. Daardoor 

heeft dit begrip de betekenis die het in het normale taalgebruik heeft. In het gewone 

taalgebruik is een lader een uitneembaar onderdeel van een vuurwapen van waaruit de 

patronen in de kamer van het vuurwapen worden geladen. Laders bestaan in allerhande 

vormen. Er bestaan rechte laders, gekromde laders, ronde laders en geknikte laders. Een lader 

kan dus gedefinieerd worden als een uitneembare patroonhouder voor een vuurwapen. 

 

Het verbod is dus enkel van toepassing op laders, of vuurwapens uitgerust met laders. Dit 

blijkt uit de duidelijke formulering van de wettekst waar sprake is van “onderdelen” of 

“hulpstukken” van vuurwapens zelf. Deze formulering veronderstelt dat de lader een 

afzonderlijk hulpstuk of onderdeel is waarmee het wapen kan worden uitgerust.  

 

Derhalve is het nieuwe verbod niet van toepassing op in het wapen voorziene uitsparingen (in 

de kolf of in een buis) waarin de patronen worden geplaatst. Er is dan immers geen sprake van 

een afzonderlijk onderdeel dat afzonderlijk van het wapen kan worden gehouden.  

 

Grendelkarabijnen hebben vaak een uitsparing in de kolf waarin dan de patronen worden 

geladen. Dit magazijn kan dan geopend worden via de bodemplaats. Daarnaast bestaan er ook 

nog buismagazijnen (bijvoorbeeld bij een lever action geweer of een pompactie geweer) die 

blijvend aan het wapen zijn bevestigd en niet afzonderlijk kunnen worden vervangen. 
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Dit kan belangrijk zijn voor bezitters van oudere geweren met een magazijn dat meer 

patronen kan bevatten dan nu toegelaten is. In sommige gevallen kan een geweer meerdere 

soorten munitie verschieten. Zo zal een karabijn in .22LR doorgaans ook patronen in .22 short 

kunnen verschieten. Uiteraard kan een buismagazijn meer patronen in .22 short bevatten dan 

in .22LR. Deze wapens worden niet geviseerd door de nieuwe bepaling, tenzij de buislader 

afzonderlijk verwijderbaar zou zijn.  

 

3. Maximum capaciteit 

 

In het laderbesluit geeft de minister van Justitie aan in welke gevallen de capaciteit van een 

lader hoger is dan de “normale” capaciteit. Daarbij wordt rekening gehouden met het model 

van het wapen. 

 

In het besluit worden de volgende limieten opgelegd: 

 

Model vuurwapen Maximum capaciteit 

halfautomatische pistolen 20 

halfautomatische pistolen IPSC schieten lengte < 171mm 

geweren met pompactie (al dan niet halfautomatisch) 10 

karabijnen met hendel met randontsteking 15 

karabijnen met hendel met centrale ontsteking 10 

grendelkarabijnen met randontsteking 20 

grendelkarabijnen met centrale ontsteking 10 

halfautomatische karabijnen met randontsteking 40 

halfautomatische karabijnen met centrale ontsteking 30 

geweren met gladde loop 10 

 

De minister van Justitie had niet de bedoeling om het IPSC schieten onmogelijk te maken in 

ons land. Daarom werd er voor de beoefenaars van deze discipline een uitzondering voorzien. 

In overeenstemming met de internationale regels uitgevaardigd door het IPSC
iii

, mogen 

pistolen gebruikt worden met een ladercapaciteit van meer dan 20 patronen. Wel is dan vereist 

dat de lengte van de lader, gemeten langs de achterzijde, kleiner is dan 171mm. Vermits het 

IPSC schieten een internationaal erkende discipline is, kunnen enkel houders van een 

sportschutterslicentie deze vorm van schieten beoefenen
iv

. Bovendien wordt het IPSC in 

België georganiseerd door de vzw Belgian Practical Shooting Association (BPSA). Dus enkel 

wie lid is van BPSA en houder is van een sportschutterslicentie kan van deze uitzondering 

genieten. 

 

In de tekst worden zowel de termen “geweer” als “karabijn” gebruikt. De wapenwet bevat 

geen definitie van deze begrippen. Er mag worden aangenomen dat alle lange wapens bedoeld 

worden. Dit zijn wapens met een looplengte van meer dan 30cm en/of met een totale lengte 

van meer dan 60cm
v
. 
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Een lader valt onder het verbod van zodra hij de capaciteit heeft om meer patronen te bevatten 

dan het toegelaten aantal. Bij het bepalen van de maximum capaciteit werd rekening 

gehouden met de ladercapaciteit van de laders die doorgaans standaard bij de wapens geleverd 

worden. De bedoeling van het besluit was om enkel laders met zeer hoge capaciteit (b.v. drum 

magazijnen, “banaanladers”, geknikte laders voor pistolen, …) te verbieden.  

 

Het is ook steeds mogelijk om de capaciteit van een lader te beperken door bijvoorbeeld de 

lader in te korten, de bodemplaat te verhogen of een onderdeel toe te voegen waardoor de 

capaciteit van de lader binnen de toegelaten grenzen blijft. Vermits laders niet onderworpen 

zijn aan de wettelijke proef, is voor deze aanpassingen geen tussenkomst van de proefbank 

nodig. 

 

4. Draagwijdte van het verbod 

 

De wapens met abnormaal hoge capaciteit worden ingedeeld onder de categorie van de 

verboden wapens. Dit betekent dat het verboden is om deze laders te vervaardigen, te 

herstellen, te koop te stellen, te verkopen, over te dragen, te vervoeren, op te slaan, 

voorhanden te hebben of te dragen
vi

. 

 

Ze kunnen ook niet meer worden in- of uitgevoerd (tenzij door erkende verzamelaars). 

 

Wat het voorhanden hebben betreft, voorziet het laderbesluit in een overgangsbepaling. 

 

 

5. Overgangsbepalingen 

 

Het laderbesluit laat toe dat personen die voor 26 september 2012 in het bezit zijn van een 

lader met een te hoge capaciteit deze lader in bezit kunnen houden. De uitzondering geldt 

enkel voor de laders zelf, en niet voor vuurwapens uitgerust met de laders. De laders mogen 

dus uitsluitend los van een wapen voorhanden worden gehouden.  

 

De vraag stelt zich hoe men kan bewijzen dat men de lader reeds voor 26 september 2012 in 

bezit had. In het laderbesluit wordt hierover niets gezegd. Het bewijs kan dus op alle 

mogelijke manieren geleverd worden. We denken aan de volgende: 

- Een leveringsbon, kasticket of factuur voor levering gedateerd voor 26 september 

2012 

- Een bewijs van betaling indien de lader via het internet werd aangekocht; 

- Een overeenkomst over de lader gedateerd voor 26 september 2012 (bijvoorbeeld een 

overeenkomst om de lader uit te lenen) 

- een vaststelling door de overheidsdiensten 

- een invoervergunning 

- een boedelbeschrijving van een nalatenschap 
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Wie dus reeds voor 26 september 2012 in het bezit was van een lader met abnormaal hoge 

capaciteit kan die dus zonder enige aanpassing houden. Deze lader wordt dan niet beschouwd 

als een verboden wapen. 

 

Het is dus mogelijk om de lader aan te passen (bijvoorbeeld beperking van het aantal 

patronen). Eveneens is het toegelaten om de lader te koop aan te bieden, zelfs via het internet. 

Erkende verzamelaars (zie verder, punt 6) kunnen de laders immers nog steeds aankopen. 

 

Wel kunnen laders met een te hoge capaciteit dan niet meer gebruikt worden om mee te 

schieten. Zoals gezegd is het steeds mogelijk om de capaciteit van de lader te beperken. In dat 

geval heeft de lader een lagere capaciteit en wordt hij niet meer ingedeeld als verboden 

wapen. 

 

6. Uitzondering voor wapenverzamelaars 

 

Het verbod op het voorhanden hebben van laders met abnormaal hoge capaciteit geldt niet 

voor erkende wapenverzamelaars. Zij kunnen deze laders nog aankopen, voorhanden hebben 

en invoeren
vii

. Uiteraard is wel vereist dat het bezit van de lader past binnen het 

verzamelthema. Verzamelaars kunnen voorts geen handel in laders opzetten. Er is steeds 

vereist dat ze binnen hun verzamelthema een wapen mogen voorhanden hebben waarvoor de 

lader met abnormaal hoge capaciteit gebruikt kan worden
viii

. 
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