
CINEY MILITARIA - 26 APRIL 2015 – BERICHT AAN DE EXPOSANTEN 

Fundamentele regels – naleven aub 
 

1. Minderjarigen die niet begeleid worden door een volwassene worden niet toegelaten. 

2. Het is verboden voorwerpen ten toon te stellen met een SS- of nazi-logo (hakenkruis), behalve wanneer 

aangetoond kan worden dat deze voorwerpen een historische waarde hebben (Politiereglement, april 2005, 

artikel 1). 

3. Er mag geen enkel vuurwapen, in schietklare toestand, tentoongesteld of verkocht worden, met 

uitzondering van die gebouwd zijn vóór 1895. 

4. Enkel wapens waarvan de veiligheid ingeschakeld is, zijn toegelaten, mits een dit door de testbank van 

LUIK gebeurde. 

5. Enkel niet verboden blanke wapens, namaakwapens, alarmpistolen (waarmerk BEL), signaalwapens zijn 

toegelaten (indien er geen gas- of munitiepatroon afgevuurd kan worden). 

6. Alle explosieven (zoals bijvoorbeeld mortieren, granaten, obussen, raketten, LAW-werpers, ongeacht ze 

ontmanteld, leeg, om te oefenen of in goed of slechte staat zijn) zijn verboden. 

7. Ten aanzien van de aanwezigheid en de verkoop van contactdozen en militaire munitie met een kaliber 

groter bij 0,50. De verkoop zal slechts worden aanvaard indien het mogelijk is om direct te zien en visueel 

ze leeg zijn. 

8. Zijn verboden en niet toegelaten in België: 

1. antipersoonsmijnen en vallen of toestellen van dezelfde aard en blindmakende lasertoestellen; 

2. brandwapens; 

3. wapens die uitsluitend voor militair gebruik ontworpen werden, zoals automatische vuurwapens, 

werpers, artillerie, raketten, wapens die een andere vorm van straling gebruiken dan die van punt 1. 

Munitie die specifiek voor dit soort wapens ontworpen werd, bommen, torpedo’s en granaten;  

4. clustermunitie; 

5. knipmessen en springmessen, vlindermessen, Amerikaanse boksijzers en blanke wapens die eruit 

zien als een ander voorwerp; 

6. degenstokken en wandelstokken met ingebouwd geweer, tenzij het om historische voorwerpen gaat; 

7. knotsen en matrakken; 

8. vuurwapens waarvan de kolf of loop demonteerbaar is in verschillende buizen, vuurwapens die 

zodanig gemaakt of aangepast zijn zodat het dragen ervan onzichtbaar of minder zichtbaar wordt of 

waarvan de technische eigenschappen niet meer overeenkomen met het model dat in de wetgeving 

bepaald werd voor de wapenvergunningen voor alarmvuurwapens en vuurwapens die er niet uitzien 

als een wapen;  

9. draagbare inrichtingen die personen hinderen of pijn kunnen berokken d.m.v. een elektrische schok, 

met uitzondering van medische toestellen of toestellen voor dierenartsen;  

10. voorwerpen om personen te raken met giftige en verstikkende stoffen, traangas en gelijkaardige 

stoffen, met uitzondering van medische toestellen; 

11. plooibare geweren met een kaliber groter dan 20; 

12. werpmessen; 

13. nunchucks; 

14. werpsterren; 

15. volgende stukken en accessoires in het bijzonder: 

- geluidsdempers; 

- laders met een grotere capaciteit dan de normale capaciteit wat bepaald werd door het ministerie 

van justitie voor een bepaald model vuurwapen; 

- vizieren voor vuurwapens die een straal op het doelwit projecteren; 

- mechanismes waarmee een vuurwapen omgevormd kan worden tot een automatisch vuurwapen; 

16. nachtkijkers. 

De organiserende S.A. CINEY EXPO kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke 

inbreuk op de wetgeving. 

Voor meer inlichtingen: 0032(0)82/21.17.88 (Federale Politie Dinant) 


