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PERSMEDEDELING 
 
Aanbevelingen parlementaire werkgroep evaluatie wapenwet 
Nieuwe wapenwet zal meer dan miljoen wapens 
illegaal houden na 30 juni 2007. 
 
 
Naar aanleiding van de wijziging aan de wapenwet die werd aangenomen in het 
kader van de programmawet van december 2006, besliste de Kamercommissie 
Justitie om de nieuwe wapenwet te evalueren. 
 
Tussen januari en maart 2007 kwam de parlementaire werkgroep "evaluatie 
wapenwet" een zevental keer samen onder het voorzitterschap van kamerlid Stef 
Goris (VLD). Tijdens de evaluatie stelde de werkgroep vast dat de doelstellingen van 
de wapenwet op het vlak van registratie van wapens niet gehaald werden. Zo waren 
eind 2006 slechts ongeveer 200.000 vuurwapens geregistreerd volgens de 
bepalingen van de nieuwe wet. Dit is een zeer pover resultaat, wetende dat de 
regering ervan uitgaat dat er zich ongeveer 2 miljoen vuurwapens op het 
grondgebied bevinden. 
 
Binnen de werkgroep werd een consensus bereid over 10 resoluties die de 
wapenwet beter uitvoerbaar moeten maken. In deze resoluties vraagt het parlement 
aan de regering om verder te sensibiliseren rond de nieuwe wet, en om een aantal 
knelpunten op te lossen. 
 
Op 27 maart 2007 kondigde de minister van Justitie aan dat ze bereid is meer 
inspanningen te doen rond sensibiliseren, voornamelijk rond verboden dracht van 
messen. Tevens gaat de minister ermee akkoord dat een lijst van vrij verkrijgbare 
wapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde wordt uitgebreid. De 
minister weigerde echter op de belangrijkste resoluties in te gaan. Daardoor zal de 
nieuwe wapenwet niet bijdragen tot een effectieve registratie van alle legaal 
wapenbezit. De nieuwe wapenwet zal dus onvermijdelijk tot méér illegaal wapenbezit 
leiden. De regering liegt de bevolking dus voor als ze beweert dat de nieuwe 
wapenwet de veiligheid in de samenleving zal verhogen. Het voorbeeld van het 
Verenigd Koninkrijk, waar een bijna algemeen verbod geldt op het bezit van 
vuurwapens, spreekt voor zich. Ondertussen werden in dit land ook de messen 
verboden. Toch zijn er de laatste jaren nog nooit zoveel incidenten geweest met 
vuurwapens en met messen. Tijdens de laatste maanden alleen al werden tientallen 
personen neergestoken in Londen. 
 
Unact deed constructieve voorstellen naar de regering toe om tot een evenwichtige 
wapenwetgeving te komen. Nooit echter was enige dialoog mogelijk met de minister 
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van Justitie. Nu blijkt deze minister ook de unaniem in het parlement aangenomen 
resolutie naast zich neer te leggen. 
 
Om de wapenwet werkbaar te maken, dient een oplossing gevonden te worden voor 
twee problemen. Vooreerst moeten burgers die legaal wapens bezitten, maar daar 
niet meer mee schieten of jagen, hun wapen kunnen houden. Tijdens de 
besprekingen van de werkgroep werd voorgesteld om deze wapens tijdelijk 
onbruikbaar te maken. De passieve wapenbezitter kan ze dan houden. De Minister 
kondigde aan deze piste te onderzoeken, maar stelde geen oplossing voor. Het is 
zeer de vraag of een en ander er tijdig kan komen zodat legale wapenbezitters zich 
tegen 30 juni in orde kunnen stellen. 
 
Het tweede probleem is de rechtsonzekerheid voor legale wapenbezitters. Om de vijf 
jaar worden zij geconfronteerd met rechtsonzekerheid. Hun vergunning is immers 
slechts beperkt geldig. Ze worden dus als het ware huurder van hun eigen wapens. 
Ook voor erkende wapenhandelaars is het onaanvaardbaar dat zij slechts voor een 
beperkte tijd erkend kunnen worden. Dit maakt het onmogelijk om te investeren in 
tewerkstelling in de sector. Bovendien is dan ook om de vijf jaar een taks (65 
EUR/wapen) te betalen. Dit obstakel voor een registratie van wapens werd niet 
weggenomen. De minister weigert te raken aan het principe van de vernieuwing. Ook 
voor de taks kwam geen oplossing. Dit obstakel voor een registratie van wapenbezit 
blijft dus bestaan. 
 
Tenslotte weigert de minister categoriek om de regularisatietermijn te verlengen tot 
31 december 2007. Nochtans had het parlement haar gevraagd dit te overwegen. 
Tijdens de hoorzittingen werd immers door de vertegenwoordigers van de overheid 
bevestigd dat er nog steeds onvoldoende middelen en personeel zijn om de wet 
uitvoerbaar te krijgen. 
 
Dit alles zal onvermijdelijk tot gevolg hebben dat wat wij aankondigden in de 
hoorzitting van de kamer op 16 mei 2006 de waarheid zal worden: de nieuwe 
wapenwet zal tot gevolg hebben dat er méér illegaal wapenbezit is. De overheid zal 
nog minder dan vroeger weten waar zich vuurwapens bevinden. De regering doet 
niets om voldoende middelen te voorzien om de wet uit te voeren. Na 30 juni 2007 
zal de nieuwe wapenwet tussen 1 en 1,5 miljoen zwarte wapens gecreëerd hebben. 
De nieuwe wapenwet zal dus nefaste gevolgen hebben op de openbare veiligheid. 
Iedereen is het er immers over eens dat illegaal wapenbezit, in tegenstelling tot 
legaal wapenbezit, wél een gevaar vormt voor de openbare veiligheid. Tevens zijn 
honderden politiemensen momenteel bezig met administratief werk rond de 
wapenwet. Deze agenten kunnen ondertussen niet worden ingezet voor de veiligheid 
van de burgers. De regering liegt de bevolking dus voor als ze beweert dat de 
nieuwe wapenwet de openbare veiligheid ten goede komt. 
 
Unact (Nationale Unie van de Wapenmakerij en der Jacht- en sportschutters) vertegenwoordigt alle economische 
actoren actief in de sector voor civiele wapens alsook de organisaties van gebruikers van wapens (jagers, 
sportschutters, verzamelaars, …). De sector stelt in ons land ongeveer 20.000 personen tewerk en overkoepelt 
ongeveer 65.000 legale wapenbezitters. Unact is politiek onafhankelijk en ontvangt geen subsidies van de 
overheid. 
 
Contact voor de pers: via info@unact.be (zie ook perscontacten op www.unact.be) 
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