UNION NATIONALE DE L'ARMURERIE, DE LA CHASSE ET DU TIR
NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT - EN
SPORTSCHUTTERS

NIEUW PARLEMENT VRAAGT DRINGENDE HERZIENING WAPENWET
De wapenwet van 8 juni 2006 is nu reeds meer dan een jaar in werking. Deze wet vereist dat
voor bijan alle vuurwapens een vergunning wordt aangevraagd. Wie na 1 juli 2007 nog een
vuurwapen bezit zonder munitie, kan dit niet meer regulariseren en riskeert vervolging.
Ondertussen wordt duidelijk dat de nieuwe wet meer dan 500.000 vuurwapens in de
illegaliteit gebracht heeft. Vóór de nieuwe wet waren er ongeveer 870.000 wapens
geregistreerd in het centraal wapenregister. Het totale aantal wapens dat werd afgegeven
aan de politie of waarvoor een nieuwe vergunning gevraagd is, bedraagt ongeveer 220.000.
Bijgevolg zijn er minstens 650.000 niet geregistreerde wapens in omloop. Als het totale
aantal wapens op ongeveer 2 miljoen geschat wordt, is amper 10% van het totale
wapenbezit geregistreerd.
Het stemt ons gelukkig dat het nieuw verkozen parlement tijdens de plenaire vergadering
van donderdag 12 juli 2007 beslist heeft om vier voorstellen tot aanpassing van de wapenwet
met hoogdringendheid te behandelen. Allicht zal dan in oktober/november 2007 al een
wijziging worden aangebracht aan de wapenwet.
De ingediende voorstellen beogen onder andere om de overgangstermijn voor de wapenwet
te verlengen tot minstens 31 december 2007. Daarnaast worden een aantal inhoudelijke
wijzigingen voorgesteld. Het is wachten op de bespreking van deze voorstellen om te weten
welke richting het uitgaat.
Unact ziet de volgende obstakels voor een registratie van alle wapenbezit :
-

De beperkte duur van vergunningen en erkenningen :
Een wapenbezitter heeft slechts voor maximaal vijf jaar zekerheid dat hij zijn
wapen zal kunnen behouden. Om de vijf jaar moet de hernieuwing van alle
vergunningen worden aangevraagd. Bij deze hernieuwing zal een belasting (ad
65 EUR/wapen, te indexeren) worden betaald. Dit ondergraaft de rechtszekerheid
en is onrechtvaardig. Bovendien is het ook voor de administratie onwerkbaar om
elke vijf jaar alle vergunningen te gaan hernieuwen. Dergelijke hernieuwing is
nutteloos, en staat een effectieve registratie van de wapens in de weg. UNACT
pleit ervoor dat de vergunningen en erkenningen voor onbepaalde duur geldig
blijven. Bij gevaar voor de openbare orde, of bij dreigend misbruik, kan een
vergunning worden beperkt, ingetrokken of geschorst. De wapenwet laat dit reeds
toe.

-

Vergunningen afgeleverd krachtens de oude wet moeten geldig blijven
Het heeft geen zin om te eisen dat vergunningen toegekend op basis van de oude
wet hernieuwd moeten worden. Deze vergunde wapens zijn bij de overheid
gekend. Er is onderzocht of de bezitters ervan geschikt zijn om wapens te
bezitten. Oude vergunningen moeten dus geldig blijven. Het is niet zinvol de
administratie te gaan belasten met het opnieuw uitreiken van alle vergunningen.
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-

Passief wapenbezit moet mogelijk blijven.
Onder de nieuwe wapenwet kunnen enkel « actieve » wapenbezitters die jager of
sportschutter zijn hun wapens behouden. De nieuwe wapenwet maakt het
onmogelijk om een wapen te behouden om emotionele of familiale redenen (b.v.
een erfstuk), of omdat het wapen een belangrijke waarde heeft. Wapenbezit
zonder munitie betekent geen gevaar voor de openbare orde. Immers, door de
nieuwe wapenwet wordt het bezit van munitie zonder een wapenvergunning
strafbaar gesteld. Dit biedt voldoende waarborgen. UNACT vraagt dat de
wapenwet wordt aangepast, zodat geen wettige reden moet worden aangetoond
en geen medisch attest moet worden voorgelegd voor het aanvragen van een
vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen zonder munitie. Deze
aanpassing lost het probleem op van « passieve wapenbezitters » die wapens
willen houden als aandenken of als erfstuk. Tevens wordt het probleem opgelost
van jagers en sportschutters die niet langer actief zijn.

-

Regeling voor een occasionele activiteit met wapens
De huidige wapenwet maakt het onmogelijk dat iemand occasioneel een wapen
hanteert tijdens een schieting. De betrokkene moet ofwel een vergunning hebben,
ofwel een jachtverlof of sportschutterslicentie. Dit is problematisch voor
organisatoren van occasionele activiteiten, zoals b.v. weideschietingen, of
folkloristische en historische schietingen. De wet dient toe te laten dat iemand
onder begeleiding gedurende maximaal enkele keren per jaar een wapen kan
hanteren dat behoorlijk vergund is.

-

Afschaffing van de wapendrachtvergunning voor sportschutters
Sportschutters in het bezit van een sportschutterslicentie zouden geen
wapendrachtvergunning moeten vragen voor het dragen van alle vuurwapens
tijdens het sportschieten.

-

Aanpassing van een aantal technische zaken in de wapenwet
• Regeling voor verkoop door niet-erkende personen van vrij verkrijgbare
wapens op door de minister erkende wapenbeurzen
• Inperken van de bevoegdheden van de ministers van Justitie en
Binnenlandse zaken op het vlak van de indeling van de wapens
• Betere afdwingbaarheid van de in de wet opgenomen termijnen
• Betere regeling administratieve beroepsprocedure
• Aanpassing regels huiszoekingen bij particulieren

Bovenstaande punten vormen de minimale aanpassingen die nodig zijn om de wapenwet
werkbaar te maken. UNACT blijft ter beschikking van alle parlementaire fracties om
voorstellen uit te werken tot verbetering van de wapenwet, en wil graag haar expertise op dit
gebied ter beschikking stellen van de nieuw verkozen parlementsleden en kabinetten.
Ondertussen mogen we niet vergeten dat de pleidooien bij het Grondwettelijk Hof in het
kader van de beroepen tegen de wapenwet afgelopen zij. We verwachten de komende
maanden een uitspraak. Zodra deze uitspraak er is, zult u worden ingelicht.

Meer informatie : zie www.unact.be, mailen via info@unact.be
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