
 
UNION NATIONALE DE L'ARMURERIE, DE LA CHASSE ET DU TIR 

 
NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT - EN 

SPORTSCHUTTERS 
 

PERSBERICHT 
 

 

LAATSTE DAG AMENESTIEPERIODE WAPENWET 
NOG MEER DAN 1 MILJOEN ILLEGALE WAPENS IN OMLOOP 
 
De nieuwe wapenwet is op 9 juni 2006 in werking getreden. Eén van de belangrijkste 
doelstelling van de wet was om alle vuurwapens, waarvan het aantal geschat wordt 
op 1,5 tot 2 miljoen, te registreren. De wapenwet heeft daarom een amnestie periode 
ingevoerd, zodat illegale wapenbezitters zich in regel kunnen stellen zonder 
vervolging te vrezen. Deze amnestieperiode loopt vandaag, op 30 juni 2007, af. 
Vanaf 1 juli 2007 kan wie een vuurwapen bezit zonder in het bezit te zijn van een 
vergunning of van een registratiebewijs gestraft worden met geldboetes tot 25.000 
EUR of met gevangenisstraffen tot 5 jaar. 
 
Vorige week kondigde de minister van Justitie aan dat er ongeveer 220.000 wapens 
geregistreerd worden. Het diensthoofd van de Federale Wapendienst bevestigde dit 
deze morgen in een radio interview met de VRT nieuwsdienst. Vóór de 
inwerkingtreding van de wet waren ongeveer 870.000 wapens geregistreerd. Onder 
de nieuwe wapenwet, zijn veel minder wapens geregistreerd. Het aantal illegale 
wapens op Belgisch grondgebied is dus spectaculair toegenomen. De nieuwe 
wapenwet kan niet meer garanderen dat wapens kunnen opgespoord worden. 
 
De overheid schat het aantal vuurwapens dat in omloop is op Belgisch grondgebied 
op tussen 1,5 en 2 miljoen. Wij stellen dus vast dat hoogstens 15% van het totale 
aantal wapens geregistreerd werden. Terzelfdertijd vernemen wij in de pers dat 
politie en gerecht steeds meer illegale wapentrafieken blootleggen. 
 
Deze feiten en vaststellingen bevestigen dat de nieuwe wapenwet haar doel volledig 
voorbijgeschoten heeft en een misser van formaat was. 
 
Daarvoor zien wij verschillende oorzaken. De wapendiensten bij de gouverneurs 
waren niet voorbereid op het vele werk. Het personeel dat deze diensten bijkomend 
ter beschikking kregen, was ontoereikend. De regering had niet minder dan zeven 
maanden nodig om een eerste uitvoeringsbesluit in werking te laten treden. De 
nieuwe wet bevat talrijke gebreken en technische tekortkomingen (zie www.unact.be 
voor meer technische beschrijvingen). 
 
Het geringe aantal geregistreerde wapens toont ook aan dat de burger van oordeel is 
dat de nieuwe wet geen evenwicht biedt tussen de rechten van de wapenbezitter 
enerzijds, en de noodwendigheden van de openbare veiligheid anderzijds. De wet 
biedt geen rechtszeker kader voor de wapenbezitter, waardoor velen geen 
vertrouwen hebben in de nieuwe wet. 
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De duur van wapenvergunningen en erkenningen (voor het beoefenen van het 
beroep van wapenhandelaar) is beperkt to maximaal vijf of zeven jaar. Een 
wapenbezitter of handelaar heeft dus altijd slechts zekerheid voor een beperkte 
periode. De overheid kan steeds terugkomen op eerdere toezeggingen en de 
hernieuwing van de vergunning weigeren, al dan niet op grond van nieuwe regels die 
ze dan wel zal opleggen. 
 
Talrijke wapenbezitters, die reeds jaren legaal wapens bezitten, geraken hun wapens 
kwijt. Ze kunnen immers niet één van de zes opgesomde wettige redenen aantonen. 
Het is onmogelijk om erfstukken of aandenkens te behouden, zelfs niet als men deze 
wapens wil houden zonder munitie. 
 
Dit alles illustreert dat de nieuwe wapenwet eerder een bedreiging is voor de 
openbare veiligheid dan een zegen. Onze Unie vraagt aan de nieuw verkozen 
parlementsleden en aan de nieuwe regering om de wapenwet, in overleg met de 
sector, bij te sturen zodat de wet terug evenwichtig wordt.  
 
 
 
 
 
Perscontact : Luc BREES (0495/85 15 87) 
 
Unact vertegenwoordigt de fabrikanten, groot- en kleinhandelaars in wapens en munitie voor civiele 
toepassingen alsook alle legale wapenbezitters, zoals de sportschutters, jagers en verzamelaars. 
Meer informatie over onze vereniging en haar leden vindt u op www.unact.be 
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