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Geachte heer Demeyere, beste Nico, 
 
De provincie Limburg telt een aantal schutterijen die de traditionele Limburgse schuttersbuks1 hanteren. Deze 
schutterijen zijn via hun bonden - Bond van schutterijen Maas en Kempen, Bond Maasvallei of Bond De 
Lommelse Schuttersgilden2 – aangesloten bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie3. Deze schutterijen zijn 
vrijgesteld van de sportschutterslicentie. Hoewel het wapen een vergunning plichtig wapen is, voorhanden 
onder een model 9, wordt dit wapen een vrij verkrijgbaar wapen zodra het op de schietstand onder toezicht 
van een buksmeester4 gebruikt wordt (Art.3 §2 Wapenwet / Art.1 §6 KB 20-09-91). 
 

De Belgische schutterijen van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie worstelen met de volgende vragen: 

 Vraag 1: minimumleeftijd voor het schieten met de Limburgse buks, 
Volgens de hogergenoemde wetgeving is de Limburgse buks een vrij verkrijgbaar wapen. De aankoop 
van een vrij verkrijgbaar wapen staat in de wet duidelijk omschreven. Wij kunnen echter nergens de 
leeftijd vinden waarop er geschoten mag worden met een vrij verkrijgbaar wapen. Indien er geen 
minimumleeftijd in de wetgeving terug te vinden is, zullen wij vanuit de federatie een advies formuleren 
naar onze aangesloten schutterijen, zodat er een duidelijke leidraad is (bijvoorbeeld vanaf 14 jaar), maar 
ook dat de buksmeester/vereniging zich goed moet vergewissen van het feit of de persoon voldoende in 
staat is om een (uiteindelijk) vuurwapen te hanteren. Wij denken hierbij aan verantwoordelijkheidszin en 
-besef, lichamelijk voldoende sterk, etc.  

 Vraag 2: wat met het vragen van een attest van goed gedrag en zeden,  
Wij worden tevens benaderd met de problematiek dat bepaalde schutterijen beweren dat zij aan hun 
leden een attest van goed gedrag en zeden dienen te vragen. Wij kunnen dit echter niet terugvinden in 
de wapenwetgeving en stellen ons eveneens de vraag of dit wel kan inzake de privacywetgeving. Wij 
vermoeden dat dit een overblijfsel is uit de periode dat leden van schutterijen schoten met een 
sportschutterslicentie.  

 

Kunt u ons adviseren betreffende beide vraagstellingen? 
 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij, 
 

Met vriendelijke schuttersgroet, 
 

Oud Limburgse Schuttersfederatie 
 
 
 
 

Ger Koopmans, federatiepresident    Hubert Brouns, vice-federatiepresident 

                                                             
1 Ook wel zware buks genoemd, enkelschots grendelgeweer. In het algemeen hebben deze geweren een kaliber van 12 of 16. De 
buks heeft lengte van 180 cm en weegt ± 13 kg. 
2 Schutterijen van Bond De Lommelse Schuttersgilden hanteren zowel met de Limburgse buks als de .22lr. 
3 Federatie waarbij Belgisch Limburgse en Nederlands Limburgse schutterijen die de Limburgse traditionele buks hanteren, zijn 
aangesloten. Meer informatie via www.olsfederatie.com. 
4 Functionaris die tijdens het schieten het wapen onder zijn beheer heeft. 
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