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Re: Openbare veiligheid en vuurwapenwet – Open brief
Mevrouw, Mijnheer, Geachte Voorzitter,
Voor de inwerktreding van de vuurwapenwet in 2006, hadden wij de Kamercommissie verklaard dat:
- de gewapende criminaliteit zou stijgen; want men viel het echte probleem niet aan: de
wapensmokkel.
- De wet zou nooit werken omdat de logistiek niet aan de ingrijpende verandering werd aangepast.
Weldra vier jaar na zijn inwerkingtreding moet men vastellen en betreuren dat:
- het is steeds gemakkelijker overal illegale oorlogswapens en handvuurwapens te vinden
- de gewapende criminaliteit onploft. De bezorgheid van de politie is nu openbaar. De regering
probeert, met moeite en in noodsituaties , in een chaotische wet, strengere straffen op te leggen
om het te bestrijden. De Adviesraad heeft zojuist geprobeerd de situatie in de meest totale
verwarring te bestuderen.
- Het Centrale Wapenregister is met man en muis in de chaos van de wet ten onder gegaan. Zoals
wij het voorspeld hadden.
- Het Register « new look » heeft zojuist zijn testen beëindigd. Het kent onwaarschijnlijke
problemen van koppeling tussen de diensten. Men had zijn goede werking voor 2007 beloofd. !
- De provinciale dienst en alsook de politiediensten dwalen af door futiliteiten.
De memorie van de toelichting van 2006 was duidelijk. Deze wet moest het aantal wapens in het
bezit van de burgers verminderen. Er werd bepaald dat ze geen enkel effect zou hebben op de internationale
klandestiene handel.
Resultaat – dat te verwacthen was: EEN TOTALE RAMP
− De wet heeft slechts het aantal wapens in legaal bezit van de eerlijke burgers verminderd. Zij heeft
tientallen duizenden wapens in de onwettigheid geworpen.
− De wet zou slechts een half-mislukking zijn als zij niet zonder enig gevolg voor de klandestiene
handel was gebleven. Deze is werkelijk ontploft en is de eerste markt van de burgerlijke wapens in
Belgie geworden. Zonder de zeer moorddadige Kalashnikovs te vergeten.
− De heftige gewapende criminaliteit volgt onvermijdelijk
Terecht wordt de openbare veiligheid in vraag gesteld . Het is een schandaal te zien dat onze politieagenten
honderdduizenden manuren besteden om honderdduizenden wettelijke – en gekende -wapens te controleren.
Gedurende deze tijd beklaagt de politie zich met heftigheid over een chronisch en gevaarlijk gebrek aan
personeel. Nochtans heeft men de begrotingen en het administratieve personeel voor een volkomen nutteloze
taak gevonden om honderdduizenden reeds-registreerde en gekende wapens opnieuw te registreren
Wij zullen voor onze leden toevoegen dat zij het zijn, eerlijke burgers, die deze w aanzin betalen
met hun belastingen en retributies.
Door deze wet, sinds weldra vier jaar, vullen onze politieagenten honderdduizenden volledig nutteloze
formulieren in.
Terwijl de publieke opinie, terecht, het gebrek van »blauw » in de straten vaststelt.
Verschillende provincies zullen nog niet alle documenten uitgegeven hebben, terwijl deze om de vijf jaar
verlengd moeten worden. U heeft gezegd; Kafka ?
Zoals altijd, wanneer niets meer gaat, maakt men dan misbruik van rondschrijven en waanzinnige besluiten
die het kwaade verergeren.
Natuurlijk als u de bevoegde instanties en hun « adviseurs » ondervraagt, zal men u waarborgen dat alles
prima gaat. U zult dus een keuze moeten maken: ofwel de feiten ofwel de officiële versie geloven.
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Men spreekt eveneens over « nultolerantie » . Van onze kant gaan wij akkoord om het toe te passen op de
gewapende criminaliteit. Een poging dit te bereiken dankzij een chaotische wet is evenwel utopisch als men
slechts de eerlijke burger treft. Laten we daarom niet meer spreken over het vertrouwen van de burgers en de
kennis die zegt dat « de veiligheid is de zaak van iedereen ».
Deze wet is een enorme NUL waard. Het zal zeer moeilijk, misschien onmogelijk zijn om haar schadelijke
gevolgen te neutraliseren zonder weer langs het Parlement voorbij te komen.
De balans is duidelijk: een ramp is zeer nabij. Zoals wij het sinds vijf jaar tevergeefs uitschreeuwen.
Derhalve zijn onze vragen eenvoudig:
- wil uw partij aan een objectieve revisie van de wet deelnemen, om haar de middelen om de echte
problemen van openbare veiligheid aan te pakken te geven. En buiten elk dogma ?
- wilt u een wapenwet die de gewapende criminaliteit en de klandestiene handel bestrijdt ?
- Wilt u een wapenwet die het wettelijke bezit objectief begeleidt, teneinde het illegale bezit te
verminderen ?
- gaat u akkoord om aan een project inzake ernstige revisie van de wapenwet deel te nemen ?
(met politieke personen, magistraten, politieagenten, economische actoren en zelfs met
wapenhouders ?)
- voorziet U maatregelen om het vertrouwen van de burgers te herstellen ?
- wat voorziet uw programma met betrekking tot wapens en openbare veiligheid ?
- welke kwesties wilt u met prioriteit verdedigen alvorens een gouvernementele coalitie in te gaan ?
Duizenden wapenbezitters, die wij zullen informeren wachten met ongeduld en belangstelling om uw
programma en uw antwoord te kennen.
Met onze dank en onze bijzondere n hoogachting.
Voor de raad van bestuur UNACT
Jean Marie Demaret
Voorzitter

-
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