UNION NATIONALE DE L'ARMURERIE, DE LA CHASSE DE LA COLLECTION ET DU TIR ASBL
NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT EN SPORTSCHUTTERS EN VERZAMELING
VZW

Europa start een volksraadpleging over de wapens.
Het hoofddoel van de commissie voor deze volksraadpleging over « een
gemeenschappelijke aanpak met het oog op de vermindering van de schade te wijten
aan het crimineel gebruik van vuurwapens in de Europese Unie” zou zijn het
verkrijgen van een zekere wettigheid van het grote publiek om de reeds bestaande
Europese reglementeringen met betrekking tot de aanschaffing en het wettelijk bezit
van civiele wapens nog meer te beperken.
Het is duidelijk dat organisaties en individuen, ideologisch gekant tegen het bezit van
wapens, de jacht, de verzameling of het schieten, zullen antwoorden op deze
raadpleging.
Het is daarom noodzakelijk dat de liefhebbers van legale wapens antwoorden op
deze volksraadpleging en hun vrienden aanmoedigen om hetzelfde te doen.
Indien de meerderheid van de antwoorden op deze raadpleging geen steun vertoont
om nieuwe beperkingen in te voegen of niet vraagt naar een handeling van de
Europese Unie tegenover de vuurwapens, zal het moeilijk zijn voor de Commissie om
de publieke opinie te gebruiken als excuus om de vuurwapenrichtlijn te heropenen.
Maar, dat zal de commissie niet verhinderen om het te doen onder andere
voorwendsels.
Wij vinden dat het grootste deel van de 25 vragen van de raadpleging tendentieus zijn
en hun formulering tracht vooraf het antwoord van de ondervraagde te leiden naar
een nog grotere beperking van het wettelijk bezit van wapens.
Alle vragen draaien rond het wettelijke vuurwapenbezit. Het gebruik van de
antwoorden zal een onmiddellijke invloed hebben op de bezitters van wettelijke
wapens.
Wat betreft de misdadigers, zij zullen hun wapens onwettelijk blijven bezitten zoals
nu reeds het geval is.
- De vraag C 2 insinueert dat de lijst van de verboden vuurwapens moet uitgebreid
worden (wij denken dat de commissie verwijst naar de semi-automatische karabijnen
en misschien de semi-automatische geweren met gladde loop en de
handvuurwapens).
- De vraag C 4 vraagt naar de verplichting van het gebruik van een
vergrendelingsysteem voor vuurwapens.
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- De vraag C 7 zou een rechtvaardiging zijn voor het invoeren van verplichtende
testen van geestelijke gezondheid en het afschaffen van de huidige ontheffing die de
jongeren van minder dan 18 jaar toestaat te jagen en de schietsport te beoefenen.
- De vraag C 8 reikt naar het eisen van een toelating voor alle vuurwapens (en
munitie) wat negatieve gevolgen zou kunnen hebben, niet alleen in de landen waar
een formeel onderscheid bestaat tussen toelating en aangifte van vuurwapens, maar
ook in de landen waar een flexibele regeling bestaat voor sommige jachtvuurwapens.
- De vraag D 2 zou kunnen leiden naar een algemene verplichting van het opbergen
van de vuurwapens in een goedgekeurde kluis.
- Om het risico dat dit type van raadpleging vertegenwoordigt te bestrijden, geven wij
U de raad zeer actief en oplettend te zijn en uw naasten en vrienden aan te sporen te
antwoorden met een unieke formule, die van optie 1. Degene die niet tegen u zal
kunnen gebruikt worden door nieuwe catastrofale beperkingen zoals deze die
België reeds raken.
De laatste dag om op deze raadpleging te antwoorden is 17 juni 2013.
1. Ga naar : http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?
form=ReduceFirearmsRisk
2.
Kies uw taal in de keuzelijst die in de rechterbovenhoek van uw scherm verschijnt.
3.
Vermeld uw land, of u burger bent of een organisatie en uw naam of de naam van uw
organisatie.
4.
Wij raden U aan te antwoorden op elke vraag door te klikken op optie “1” Voor
sommige vragen kan optie “1” een beetje extreem lijken maar U mag niet vergeten
dat bijna alle vragen tendentieus zijn en zo geformuleerd dat de lezer zich geneigd
voelt de noodzakelijkheid van sommige acties van de Europese unie te aanvaarden.
Verder bestaan er al nationale reglementeringen over de problemen aangekaart door
deze vragen. U moet niet antwoorden op de optionele vragen die bijkomen
commentaar vereisen (vragen B 4, C 11, D 5 en E 6) behalve om te verduidelijken dat
de directieve “vuurwapens” reeds beantwoordt aan de Europese en nationale
veiligheidsobjectieven
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5.
Na de vragenlijst beantwoord te hebben, om veiligheidsredenen (om automatisch
gecreëerde antwoorden van de computer te verhinderen) zal U het aantal cijfers en/of
letters die op uw scherm verschijnen, moeten intikken en bevestigen.
6.
Uw antwoorden zullen dan geregistreerd worden. U kan ze herlezen en ze opslaan in
PDF formaat.

