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De UNACT in Hoger Beroep.

De UNACT heeft bij de Raad van State een verzoekschrift in Hoger Beroep neergelegd tegen het Koninklijk Besluit 
van 16 oktober 2008. Dit K.B. regelt het “ Statuut van de Wapen- handelaars”, dus voor een deel betreffende de 
Wapenwet voor de erkende personen als Wapenhandelaars .

Het is niet onze bedoeling om onze argumenten, die aan de Raad van State werden voorgelegd, hier momenteel 
verder uiteen te zetten. We kunnen U wel de grote lijnen meedelen die wij in onze Aktie hebben gevolgd.

De Wapenwet van 2006 werd in der haast gestemd in gevolge de racistische moord in Antwerpen. Het gebrek 
aan elk demokratisch debat heeft het ontstaan van deze Wet zeer zeker in gevaar gebracht waardoor de talrijke 
dwalingen niet konden worden vermeden.

Het “Statuut van Wapenhandelaar”.
Het advies van de Raad van State werd “bij hoogdringendheid” (5 dagen) aangevraagt, ingevolge waarvan het 
Koninklijk Besluit vijftig dagen na datum werd bekend gemaakt. Daar waar het merendeel van het K.B. 
bepalingen van de Wapenwet van 2006 betreft, t.t.z. twee jaar na datum. De UNACT vraagt nu of deze 
overhaaste procedure niet wederrechterlijk is.

Vervolgens vragen wij ook het advies van de Raad van State betreffende de wettelijkheid van artikels 4, 11 en 19 
van deze Wet.

Artikel 4:     Wij hebben ook de bevoegdheid van de ambtenaar van de Dienst Wapens van de Federale Dienst 
Justitie aangekaart die naar eigen goeddunken o.a. een Jury kan samenstellen om de beroepsbekwaamheid van 
kandidaat wapenhandelaars te beoordelen, evenals een abnormaliteit inzake taalgebruik.

Artikel 11:   Wij betwisten ook de bepaling die Wapenhandelaars straft indien zij transakties uitvoeren waarvan 
cit.: “zij hadden kunnen weten” dat zij een gevaar hadden of zouden kunnen betekenen voor de fysische 
integriteit van personen. Daar waar het woord Wapenhandelaar de verkoop van wapens veronderstelt.

Artikel 19:    Dit artikel verbiedt de Wapenhandelaar wapens te verkopen cit.: “…daar waar hij andere aktiviteiten 
uitoefent…”. Een Wapenhandelaar verkoopt nog andere dingen dan wapens en die daar weinig of niets mee te 
maken hebben (kleding, diverse goederen en ook uitrustingen voor andere sporten) enz. Men kan zelfs zeggen 
dat ingevolge de Wapenwet van 2006, de essentie van zijn aktiviteiten geensinds de sektor wapens nog betreft.

Het is Wapenhandelaars verboden kontakt te hebben met alle personen waarvan zij wisten of hadden moeten 
weten, dat deze met bepaalde kringen omgaan die geen eerbied hebben voor de principes van de demokratie.

Men zal opmerken dat totaal onschuldige kontakten die geen verband hebben met het betwisten van 
demokratische principes evenzo door deze wettelijke bepaling worden verboden. Zo ook kontakten die geen enkel 
verband hebben met het beroep van Wapenhandelaar. Wij betwisten de verschillende ongrondwettelijke aspekten 
van deze bepaling ten stelligste. Wij tonen ook aan dat dit verbodsbepalingen betreft die niet in de Wet waren 
voorzien.

Wij herinneren de Erkende Personen inzake wapens eraan, en niet alleen de Wapenhandelaars, maar ook de 
Erkende Verzamelaars, dat zij de vernieuwing van hun erkenning moeten aanvragen voor 31 maart 2009. Hun 
erkenning zal nietig worden indien zij geen aanvraag voor vernieuwing hebben ingediend voor die datum.

Zeer veel Wapenhandelaars en ook Verzamelaars, maken hun beklag gezien de wispelturige vereisten die hen 
worden opgelegd ter gelegenheid van de vernieuwing van hun erkenning. De UNACT heeft hieromtrent reeds 
veelvuldig kontakt opgenomen met de bevoegde overheden. Indien U hier ook moeilijkheden tegenkomt, aarzel 
niet om met ons kontakt op te nemen op het volgend liefst per E-mail Adres:   jurid-claim@unact.org 
of per Post:  UNACT (tav. Jurid-dienst) Rue st Gilles 386 4000 LIEGE 

Zeer binnenkort zal de UNACT Hoger Beroep neerleggen bij het Grondwettelijk Hof tegen de bewuste Wapenwet 
van 2008. Wij zullen hier op deze Site inzake deze procedure wat later terugkomen.
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