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Geachte heer Van Horenbeeck,
U heeft enkele dagen terug aan de heer Weyts gevraagd wat het N-VA standpunt is in verband met de
Wapenwet.
Hieronder vindt u een antwoord:

Legaal wapenbezit moet mogelijk blijven. De N-VA wil dus niet elke vorm van wapenbezit bannen.
Daarbij moet de legale wapenbezitter wel aan verschillende verplichtingen voldoen, o.m. om de
veiligheid te kunnen garanderen. Bovendien is het belangrijk dat de overheid een helder zicht
heeft op het wapenbezit. Aan eventuele kafkaiaanse verplichtingen willen we een einde maken.
Dit start vooreerst met duidelijke wetgeving. Zo moet de verhouding tussen de wapenwet en de
verschillende jacht- en sportdecreten verduidelijkt worden. Nu zijn er soms tegenstrijdigheden of
onvolkomenheden die de wetgeving rond wapengebruik onlogisch maken. Het is belangrijk dat het
federale niveau eerst de fouten uit de wapenwetgeving uitzuivert. De minister van binnenlandse
zaken onderneemt momenteel echter weinig initiatief om het overleg met de sportfederaties aan
te gaan. Even belangrijk is het om duidelijk af te bakenen welke wapens gebruikt mogen worden
en welke verboden moeten worden. De toepassing van de huidige wet lijkt hierover problemen te
stellen.
Algemeen beschouwd, vindt de N-VA de huidige wapenwet streng genoeg. Gaten in de wetgeving
kunnen uiteraard altijd gevuld worden. Eventuele aanpassingen moeten het illegaal wapenbezit
viseren. De strijd tegen de illegale wapenhandel moet de eerste prioriteit hebben Gewelddadige
incidenten mogen er niet toe leiden dat men op ondoordachte wijze de wet aanpast, en daarbij
onbedoeld de sportschutter viseert.
De N-VA staat sceptisch tegenover de recente maatregel die HFD-wapens (vuurwapens met
historische, folkloristische of decoratieve waarde) vergunningsplichtig maakte. Wij vrezen dat deze
maatregel tot meer administratieve rondslomp heeft geleid, zonder evenwel de zware criminaliteit
aan te pakken. Het is ook onbekend of en hoeveel misdrijven er gepleegd zouden worden met
dergelijke wapens.
De N-VA pleit alvast voor systematische controles van wapenhandelaars en schietstanden, het
traceren van inbeslaggenomen wapens, het opvoeren van controles aan de grenzen (ook havens
en luchthavens – opgevoerde controles in Oostende hebben grote effecten gehad) en het
verzorgen van goede informatie-uitwisseling tussen alle actoren, ook tussen de wapenexperten op
EU niveau (o.a. de informele groep “European Fire Arm Experts (EFE)”. Het moet duidelijk zijn dat
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de controle op de hele wapenketen sluitend moet zijn. Een efficiënt controlesysteem moet dan ook
prioritair worden uitgewerkt.
De aankondiging op Europees niveau (van mevrouw Malmstöm) is nog niet uitvoerig bestudeerd.
Op het eerste zicht lijken de maatregelen te passen in het bovenstaande: bepalen welke wapens
gebruikt mogen worden, een markering van de wapens, administratieve vereenvoudiging. Indien u
hierover bezwaren heeft, mag u die steeds bezorgen, we zullen ze grondig bekijken.
Tot slot pleit N-VA ervoor dat het opbouwen van statistische informatie over de illegale
wapenhandel en het gebruik van illegale wapens in het criminele milieu wordt opgevoerd. Meten
is weten. Zonder onderbouwde informatie kan geen realistisch beleid gevoerd worden. Op dit vlak
moeten de blijvende problemen met het Centraal Wapenregister voor de legale wapens ook
dringend aangepakt worden.
Moest u nog vragen hebben, aarzel dan niet om mij te contacteren.
Beste groeten,

Jef Schrooten
N-VA fractiemedewerker Binnenlandse Zaken
Huis der Parlementsleden bureau 2102
Leuvenseweg 21 1009 Brussel

