
Reglement  Van Orde

Militariabeurs  12 dec 2021

Antwerp Expo  – Hal 2 

Jan Van Rijswijcklaan 191 

2020 Antwerpen

1. De Militariabeurs Antwerp Expo vindt plaats op zondag 12 dec 2021 in zaal 2 van 
Antwerp Expo – 2020 Antwerpen gelegen aan de Jan van Rijswijcklaan 191. De 
beurs heeft tot doel kopen, ruilen en verkopen van militaria of militaire antiquiteiten.

2. Standhouders kunnen hun stand opbouwen zondag 12 december 2021 vanaf 
0700. Zij parkeren op de daardoor voorziene  plaatsen op de Exposantenparking van
Antwerp Expo. Vanaf de parking worden de goederen via de daartoe voorziene laad-
en lospoorten naar de standen gebracht.  Alle standen moeten opgebouwd zijn om 
10.00 Na het opbouwen van de standen blijven de exposanten geparkeerd op de 
Exposantenparking van Antwerp Expo.

3. De Ontruiming van de standen is slechts toegestaan zondag 12 december 2021 
vanaf 17 uur. Alle standhouders moeten de hal verlaten hebben zondag om 19 uur.

4. De beurs is open voor het publiek van 10 tot 16 uur. De toegangsprijs is 7 euro De
toegang is gratis voor alle kinderen jonger dan 12 jaar.

5. Minderjarigen: Minderjarigen niet vergezeld van een volwassene worden niet tot 
de beurs toegelaten. Wapens, wapenonderdelen en messen mogen niet verkocht 
worden aan minderjarigen.

6. Enkel militaria of militaire antiquiteiten en (onderdelen van) militaire voertuigen 
komen in aanmerking voor de beurs.

7. Wapens :

Volgende categorie wapens is toegelaten op de beurs : vrij verkrijgbare wapens.

– Wat betreft de neutralisatie van wapens kunnen - in overeenstemming met de 
uitvoeringsverordening en de bijlage 2015/2403 van de Europese Commissie van 15 
december 2015 – alleen de wapens die na 8 april 2016 werden geneutraliseerd, 
worden verkocht. 

– Oude lege oorlogsmunitie boven .50 en oorlogstuig zoals granaten en mijnen, zijn 
niet meer toegelaten op militariabeurzen in België. Lege hulzen boven .50 zijn wel 
nog toegelaten, als onmiddellijk visueel kan worden vastgesteld dat deze leeg zijn.

– Sedert de inwerkingtreding van het KB van 21/05/2013 m.b.t. de oude militaire 
wapens en munitie, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de zgn. 



draagbare vuurwapens en het zwaar militair materieel, dat per definitie verboden is, 
tenzij het werd gedemilitariseerd.

– “Draagbare” vuurwapens zijn vuurwapens tot en met .50. Vrij verkrijgbare 
“draagbare” vuurwapens, met hun respectieve projectielen en munitie, voor zover 
deze niet gebruikt kunnen worden voor vergunningsgplichtige wapens, mogen 
worden aangeboden

 – Zware militaire wapens zijn vuurwapens groter dan .50. Voormalige zware 
militaire wapens moeten zijn gedemilitariseerd en daarvan moet een bewijs worden 
voorgelegd aan de beursorganisator. De bijhorende munitie is steeds verboden, 
omdat ze niet formeel kan worden gedemilitariseerd en er bijgevolg altijd een 
mogelijk risico blijft uitgaan van aanwezige chemische residuen

– De aanwezigheid van vergunningsplichtige en verboden wapens en/of munitie op 
de beurs zal niet worden geduld.

- De seinpistolen, de slachttoestellen en de verdovingswapens die geen 
vergunningsplichtige vuurwapens zijn, worden ingedeeld bij de categorie van de vrij
verkrijgbare wapens op voorwaarde dat de houder steeds kan bewijzen deze 
wapens nodig te hebben voor een daarmee overeenstemmende activiteit. Daar dit 
op beurzen nagenoeg niet te controleren valt, zullen dergelijke wapens niet meer 
geduld worden op de beurs 

– Laders mogen niet meer verkocht worden op de beurs.

- Opgelet de wapens die eerder geneutraliseerd werden door de testbank van Luik 
MOGEN NIET MEER verkocht worden op beurzen behalve wanneer ze het Europese 
waarmerk dragen en voorzien zijn van het Europees certificaat.

- De deelnemende wapenhandelaars moeten erkend zijn. Wapenhandelaars met een 
Belgische erkenning mogen op basis van de wet zelf uitzonderlijk vrij verkrijgbare 
wapens verkopen buiten hun vaste vestigingsplaats. Buitenlandse 
wapenhandelaars moeten vooraf een tijdelijke erkenning aanvragen aan de 
gouverneur bevoegd voor de plaats waar de beurs plaatsvindt. De tijdelijke 
erkenning wordt beperkt tot de deelname aan beurzen, eventueel meermaals per 
jaar. Ze is ook geldig voor de deelname aan beurzen georganiseerd in andere 
provincies. Er is geen vrijstelling van de retributie. Ook de buitenlandse handelaars 
moeten een kopie van hun erkenning bij zich hebben op de beurs.

- De deelnemende particulieren, daarin begrepen de verzamelaars, moeten niet 
erkend zijn. Ze mogen echter slechts occasioneel wapens verkopen, d.w.z. zonder 
commercieel doel of anders gezegd, binnen het normaal beheer van hun 
patrimonium.

- Zowel de buitenlandse wapenhandelaars als de buitenlandse particuliere 
deelnemers moeten voor alle wapens voorafgaand aan de beurs een tijdelijke 
invoerlicentie en een definitieve uitvoerlicentie verkrijgen van de dienst 
vergunningen van het gewest waarvan ze afhangen.



- Buitenlandse kopers moeten de nodige documenten voorleggen waaruit blijkt dat 
ze de gekochte wapens in hun land voorhanden mogen hebben en ze mogen 
invoeren.

- Er zullen geen toelatingen meer gegeven worden voor het tentoonstellen van 
vergunningsplichtige wapens op beurzen (met inbegrip van de korte airsoft wapens 
waarvan het projectiel een kinetische energie van meer dan 7,5 joules ontwikkelt, 
gemeten op 2,5 meter afstand).

8. Honden zijn niet toegelaten in het Antwerp Expo met uitzondering van geleide 
honden.

9. Brandveiligheid: Het maken van open vuur ( vuurkorven – brandhaarden – 
brasero’s) is ten strengste verboden. In geval van brand worden alle uitgangen en 
poorten van het Antwerp Expo onmiddellijk geopend door de organisatie en worden
alle bezoekers via de nooduitgangen naar buiten begeleid. 
Brandbestrijdingsmiddelen brandblussers en brandslangen zijn steeds aanwezig op
de voorziene punten in Antwerp Expo

10 . Standhouders dienen de hen toegewezen standruimte proper achter te laten na 
de beurs.

11. Buiten de gebouwen van Antwerp Expo is elke verkoopactiviteit verboden

12. De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van 
materiaal in standen. 

13. Het is verboden elk voorwerp dat aanleiding geeft tot rassenpolitiek of 
vreemdelingenhaat tentoon te stellen te verkopen of te ruilen.

14. Mocht in geval van overmacht het houden van de beurs onmogelijk is kunnen 
standhouders in geen geval aanspraak maken op een schadevergoeding.

15. Deelname aan de militariabeurs is pas definitief na ontvangst van het 
reservatieformulier en na betaling van het standgeld op IBAN rek. BE 54 4034 1468 
7197 op naam van Dipro bvba – Frans De Manstraat 8 – 2600 Berchem – België.

Na ontvangst van uw reservatieformulier ontvangt u een bevestiging van uw 
deelname en een betalingsuitnodiging.

16. Annuleren kan tot 2 weken voor de beurs, hiervoor worden 25 euro 
administratieve kosten aangerekend.

17. Er zijn tafelstanden en grondstanden voorzien:

– tafelstanden, deze worden per lopende meter verhuurd aan 15 euro per lopende 
meter. BTW inbegrepen en 84 euro per grondstand van 3x3 meter

18. Per deelnemer worden twee exposanten badges afgeleverd. Extra badges dienen
te worden aangevraagd bij de organisatie bij aankomst. Deelnemers tonen bij 



aankomst de bevestiging die ze per mail of post hebben ontvangen waarna ze hun 
plaatsnummer ontvangen en de exposanten badges.

Naam en handtekening

Dipro bvba
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2600 Berchem

België Thomas Hoebus
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