TANKS IN MONS
REGLEMENT MILITARIA BEURS

1. Iedere standhouder dient in regel te zijn met de wetgeving en in het bijzonder de fiscale wetten in België.
2. Daarvoor krijgen jullie een exemplaar van de verschillende wetpunten dat gelezen en ondertekend
moeten worden voor het aanraken van uw stand. Het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan
ogenblikkelijk schorsing en verwijdering zonder recht op enige schadevergoeding tot gevolg hebben. De
schorsing zal tellen voor de toekomst.
3. Minderjarige niet vergezeld van een volwassene worden niet tot de beurs toegelaten. Wapen,
wapenonderdelen en messen mogen niet aan minderjarige verkocht worden.
4. Het is verboden objecten , tentoonstellen, met een nazi's of ss merk behalve als ze een historische intrest
hebben.
5. Geen enkel vuurwapen, in schietstaat, mag tentoongesteld of in vrij verkoop worden alleen die tot en met
1895 bestaat.
6. De enige wapens die toegelaten zijn moeten, exclusief, neutraal zijn door de proefbank van luik en met
het bewijs van elk wapen. De verkoper moet de gegevens van de elke koper bijhouden en ze afgeven aan
de organisatie op het einde van de beurs.
7. Alleen zijn toegelaten legale blanke wapens, nepwapens, alarm wapens (met Belgische keurmerk )
signaalwapens (indien het onmogelijk is, een patroon of gas te schieten ! ).
8. Alleen de neutraliseerde munitie (proefbank van Luik )zijn toegelaten.
9. Zijn verboden : alle explosieve middelen zoals : mortiergranaat, handgranaat, granaatkoppen, fusee en
alle soorten werpers.
10. Lege hulzen mogen tentoongesteld of verkocht worden van het ogenblik dat de slaghoedje onschadelijk
gemaakt is.
11. Zijn illegaal en verboden in België :
 mijnen, anti-persoon mijnen, vallen ,lazers ,brandwapens
 wapens die uitsluitend voor militaire doeleinde gefabriceerd, vol automatische wapens, werpers,
geschut ,bommen ,torpedo’s ,granaten.
 sub munitie, springmessen met slot, vlindermessen, Amerikaans boksbeugel
 blanke wapens die niet een uitzicht hebben van een mes, degenstok, geweerstokken, vuurwapens
die de loop of de kolf kunnen gedemonteerd worden, vuurwapens die gefabriceerd zijn met
verandering dat ze kunnen onzichtbaar gedragen worden;
 vuurwapens die geen uitzicht hebben van een wapen
 draagbare tuigen waarmee het slachtoffer weerloos wordt gemaakt door een elektrische
stroomstoot (met uitzondering van medische en dierenarts gereedschap )
 spuitbussen die dienen om mensen te raken met gas, verstikkende , traangas, enz,,, (met
uitzondering van medische en dierenarts gereedschap ).
 de geweren die vouw met een kaliber hoger dan 20.
 de nunchakus : wapens met twee vlegels verbonden met een ketting
 shurikens ( werpsterren )
 nachtkijkers
 geluiddempers (al dan niet gemonteerd op een vuurwapen )
 laders met een te grote capaciteit
 een straal projecteert
 vuurwapens die niet meer de kenmerken hebben die beschreven zijn in de vergunning ( bijvoorbeeld
met afgezaagde loop )
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De volgende wapenskategorie die zijn toegelaten op die beurs :
1. Wapens op zwart kruit die voor 1895 gefabriceerd werden geneutraliseerde wapens, gehomologeerde
alarmwapens, air soft wapens, blanke wapens.
Opmerking : wapens op zwart kruit die voor 1895 gefabriceerd werden moeten niet erkend worden door
de proefbank van Luik.
2. De wapen onderdelen die niet vergunning plichtig zijn, worden toegelaten (b.v. : laders, extracter).
3. De hulpstukken toegevoegd of aangebracht op het vuurwapen die tot gevolg hebben dat het wapen in
een andere categorie worden ondergebracht (ex : gladde loop minder dan 60 cm , de mechanismen die
een halfautomatisch wapen omvormen tot een automatisch wapen ).
4. Vrij onderdelen : laders, dag optiek, ergonomisch hangreep, enz…
5. Oplaadapparatuur is vrij maar hulzen ,kruit ,koppen en slaghoedjes zijn vergunning plichtig.
6. Het verkoop van air soft wapens zijn toegelaten aan volwassenen; air soft wapens met een energie meer
dan 7,5 joules zijn verboden.

De Belgische wet bepaald dat :
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 vesting plaats.
Buitenlandse wapenhandelaars moeten vooraf een tijdelijke erkenning aanvragen aan de gouverneur bevoegd
voor de plaats waar de beurs plaatsvindt (Mons).
Buitenlandse wapenhandelaars moeten hun eigen erkenning bij hebben op de beurs.
Zowel de buitenlandse wapenhandelaars als de buitenlandse particuliere deelnemers moeten voor alle wapens
voorafgaand aan de beurs een tijdelijke invoerlicentie en een definitieve uitgangslicentie verkrijgen van de dienst
vergunningen van hun regio.
De deelnemende particulieren, daar inbegrepen de verzamelaars, moeten niet erkend zijn ; ze mogen slechts
occasioneel wapens verkopen, dat wil zeggen, zonder commercieel doel of anders gezegd, binnen het normaal
beheer van hun patrimonium.
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HERRINNERING VOOR MENSEN:
De politie van "Mons" zal spontaan controle uitvoeren !!
De organisatie van « TANKS IN MONS » zal niet verantwoordelijk zijn voor alle wetovertredingen.
De standplaatsen zullen beschikbaar zijn op de openbaarweg in beperkte gebieden.
Elke standhouder : professioneel, verzamelaar of particulier dient in regel te zijn met de wetgeving en in het
bijzonder de fiscale wetten van België. De organisatie is niet verantwoordelijk indien er door een eventuele
controle zou blijken dat standhouders administratief niet in orde zijn.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan, diefstal, en/of beschadiging van materieel, noch
voor gebeurlijke ongevallen of voor enig persoonlijk letsel, opgelopen tijdens de beurs.
Elke schade die door een deelnemer of bezoeker wordt veroorzaakt, zal op zijn kosten hersteld.
Standhouder worden geacht hun stand mee proper te houden en hun afval in de daartoe voorziene vuilnisbakken
te doen. Het is streng verboden vuur te maken of barbecue in of uit de stand. Geen eten of dranken mogen
verkocht worden op de beurs.

Naam/Voornaam :.........................................................................................................
Firma :..................................................................................
op ………………….20….. , gelezen en goedgekeurd,

(Handtekening)

U MOET DIT DOCUMENT TE ONDERTEKENEN, TERUG TE STUREN
OF DE DAG ZELF VAN DE BEURS TERUG TE GEVEN.
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