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Artikel 1 – Definities 
De Proefbank voor vuurwapens voert de opdrachten uit van 
opspoorbaarheid en beproeving van wapens in overeenstemming met de 
geldende wetgeving (Wet van 8 juli 2018 en zijn Koninklijke Besluiten). 
De Proefbank registreert enkel in België gefabriceerde of ingevoerde 
wapens in het Centraal Wapenregister (CWR). 
 
Artikel 2 – Voorwerp 
Deze algemene voorwaarden bepalen de voorwaarden die de Proefbank 
en de klant zullen naleven wat betreft de prestatie van opspoorbaarheid 
en/of beproeving die door de Proefbank wordt uitgevoerd, behoudens 
bijzonder afwijkend beding bepaald op de bestelbon. 
 
Artikel 3 – Bestelling 
3-1 Bestellingsaanvraag 
Elke bestelling moet worden voorafgegaan door een 
bestellingsaanvraag. Deze aanvraag moet rechtstreeks via de website 
van de Proefbank ( https://www.bancdepreuves.be/ ) gebeuren, per mail of 
per brief volgens de op onze site omschreven modaliteiten: 
https://www.bancdepreuves.be/nl/opspoorbaarheid-inschrijving-in-het-cwr.  
De bestellingsaanvraag moet vermelden of het gaat om een beproeving 
en een opspoorbaarheid, of slechts om één van beide. Als de aanvraag 
enkel een beproeving betreft, zal de opspoorbaarheid niet worden 
uitgevoerd, en omgekeerd (bijvoorbeeld indien enkel een aanvraag tot 
opspoorbaarheid wordt gedaan, dan zal er geen beproeving gebeuren). 
Ter herinnering, de aanvraag geldt niet als inschrijving in het CWR. Het 
loutere feit dat u uw aanvraag heeft overgemaakt, met inbegrip van het 
dossier, laat niet toe om het wapen als ingeschreven te beschouwen. 
3-2 Aanvaarding of weigering van de bestellingsaanvraag  
De door de Proefbank ontvangen bestellingsaanvraag wordt enkel in 
rekening genomen indien alle gevraagde documenten aanwezig en 
nauwkeurig zijn. 
Eenmaal het dossier volledig is en goedgekeurd werd, zal er met u 
telefonisch (of via enig ander communicatiemiddel) een afspraak 
worden gemaakt naargelang de respectievelijke beschikbaarheden. 
 
Artikel 4 – Voorlegging 
De activiteiten van de Proefbank zijn allemaal, zonder uitzondering, op 
afspraak. Niemand wordt toegelaten zonder afspraak. De afspraken 
worden gemaakt door de administratieve dienst van de Proefbank en 
enkel voor de wapens waarvoor het dossier goedgekeurd en volledig is. 
Vanaf 15 min vertraging t.o.v. het afgesproken tijdstip kan de Proefbank 
de afspraak niet meer garanderen. 
De wapens moeten in principe worden voorgelegd door de persoon die 
ze wettelijk voorhanden heeft.   Volmachten in de gebruikelijke zin van 
het woord zijn niet mogelijk om evidente redenen van naleving van de 
wettelijke opspoorbaarheid in België. 
Elke afspraak is individueel, enkel de persoon die het wapen wettelijk 
voorhanden heeft zal toegang kunnen hebben tot de site. Er wordt geen 
enkele begeleider toegelaten, behalve indien hij een individuele 
afspraak heeft bekomen omwille van zeer specifieke redenen. 
Dieren zijn niet toegelaten. 
De klant (al dan niet professional) heeft in geen geval toegang tot de 
werkplaatsen en de lokalen die uitsluitend zijn voorbehouden voor het 
personeel. 
De niet-naleving van de procedure leidt tot een weigering tot toegang 
tot de site. De door de federale regering bepaalde sanitaire regels zijn 
van toepassing bij de Proefbank (dragen van een mondmasker, naleven 
van de social distancing,...). De Proefbank behoudt zich het recht voor 
om aanvullende regels te bepalen in functie van haar specificiteiten. 
 
Artikel 5 – Uitvoering 
5-1 Inontvangstneming van de wapens 
In geval van beproeving moeten de wapens door de persoon die ze 
voorhanden heeft worden voorgelegd aan de Proefbank in een staat die 
het uitvoeren van de beproeving mogelijk maakt (minstens alle aan de 
beproeving onderworpen onderdelen) en in een staat van bewaring die 
het schieten mogelijk maakt. 
Indien enkel de opspoorbaarheid wordt gevraagd (wat betekent dat de 
beproeving reeds werd uitgevoerd), legt de wapenhouder enkel het 
onderdeel of de onderdelen voor waarvan hij de opspoorbaarheid 
vraagt. 
Ieder voorgelegd wapen moet steeds worden gehanteerd met de loop 
naar boven gericht. Het wapen mag niet geladen, noch gewapend zijn 
en moet aangeboden worden met geopende slede.  De 
beproevingsstempels moeten zichtbaar zijn zonder het wapen te 
demonteren. 

 

Als dit niet het geval is, wordt er u een beproeving voorgesteld in geval 
van een aanvraag tot opspoorbaarheid. De Proefbank demonteert het 
wapen niet om te gaan zoeken naar een niet-zichtbare 
beproevingsstempel. 
5-2 Verrichting van opspoorbaarheid 
De opspoorbaarheid bestaat uit de inschrijving van de vuurwapens in 
het CWR dit wil zeggen de registratie van hun technische kenmerken, 
alsook de registratie van de identiteit van de invoerder of van de 
fabrikant. Beide worden met elkaar verbonden via een virtueel 
document genaamd “document Proefbank”. De opdracht tot invoering 
in het CWR op het niveau van de Proefbank stopt hier. De 
opspoorbaarheid houdt niet in dat het wapen wordt gecategoriseerd, 
noch dat het bezit ervan legaal is.  
Het bewijs van de inschrijving in het CWR is de factuur die aan de 
houder wordt toegezonden eenmaal de inschrijving is verricht. 
5-3 Verrichting van beproeving 
De wapens die aan de beproevingsverrichtingen werden onderworpen, 
worden voorzien van stempels. Deze stempels worden aangebracht 
door de Proefbank op elk van de aan de beproeving onderworpen 
onderdelen. 
Indien tijdens de verrichting blijkt dat een wapen niet slaagt in de 
beproeving, wordt een schrootcertificaat opgesteld waarop de reden 
van de tot schroot verklaring wordt vermeld. In dat geval wordt het 
wapen enkel gemarkeerd met de identificatiestempel van de 
Proefbank. 
5-4 Aansprakelijkheid 
De Proefbank is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de 
opdrachten en besteedt de grootst mogelijke zorg aan het verrichten 
van deze opdrachten.  
Desalniettemin, wanneer het wapen dat het voorwerp is van deze 
verrichtingen, tijdens de uitvoering ervan, schade zou oplopen van 
welke aard ook, dan kan de Proefbank hiervoor niet aansprakelijk 
worden gesteld, behalve in geval van een zware fout van haar kant.  
Klachten aangaande de beslissingen van de Proefbank worden 
ingediend bij de Proefbank via een schriftelijk verzoek op het adres 
info@bancdepreuves.be of per brief. 
5-5 Teruggave 
In geval van indiening neemt de administratieve dienst contact op met 
de persoon die het wapen wettelijk voorhanden heeft, en dit van zodra 
de teruggave van het wapen mogelijk is, om aldus een afspraak te 
maken. De modaliteiten voor de teruggave van het wapen aan de 
houder ervan worden vastgesteld uiterlijk op het ogenblik van indiening 
van het wapen of de wapens. 
De klant beschikt over een termijn van één jaar en één dag, te rekenen 
vanaf de datum van indiening, om zijn wapen of wapens te komen 
halen; na deze termijn zal het wapen vernietigd kunnen worden zonder 
voorafgaande instemming van de houder ervan. 
 
Artikel 6 – Prijs en betalingsvoorwaarden 
6-1 Prijs 
De prestaties worden gefactureerd aan de tarieven die gelden op de 
dag van de prestatie en volgens de toepasselijke regels (zie met name 
het Koninklijk Besluit van 29 maart 2012- Loontarieven voor het 
vervullen van de opdrachten van de Proefbank voor vuurwapens 
gevestigd te Luik vastgesteld door de Bestuurscommissie). Er kunnen 
bijkomende administratieve kosten worden aangerekend indien het 
dossier belangrijke prestaties heeft gegenereerd die te wijten zijn aan 
de persoon die het wapen voorhanden heeft. 
6-2 Betalingsmodaliteiten 
De prestatie wordt contant betaald en de betaling kan in geen geval 
aanleiding geven tot een disconto. Elke bestelling moet gepaard gaan 
met de volledige betaling van de prestatie. Fooien, giften en pogingen 
tot beïnvloeding zijn volstrekt verboden. 
6-3 Facturatie 
De factuur wordt opgesteld in één enkel exemplaar en wordt 
uitgeschreven nadat de bestelde opdracht werd verwezenlijkt. 
 
Artikel 7 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
De uitlegging en toepassing van deze algemene voorwaarden, de 
prestaties die het voorwerp zijn van deze algemene voorwaarden 
alsook alle geschillen betreffende het contract dat de Proefbank 
verbindt met één van haar klanten, zijn onderworpen aan het Belgisch 
recht.  
De Hoven en Rechtbanken van Luik zijn exclusief bevoegd voor de 
behandeling van eventuele geschillen.  
 
Gelezen en goedgekeurd, 
Datum: 
Naam: 
Handtekening: 


