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

 
NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT - EN 

SPORTSCHUTTERS 
 

PERSBERICHT 
NAAR AANLEIDING VAN MINISTERRAAD 7 JULI 2006 

 
Met ontzetting neemt Unact (Nationale Unie van de Wapenmakerij en der Jacht - en 
Sportschutters) kennis van de persmededeling die werd verspreid omtrent de beslissing die 
in de ministerraad is genomen over een uitvoeringsbesluit van de wapenwet. Unact merkte al 
eerder op dat de wapenwet niet uitvoerbaar is. De provinciegouverneurs traden eerder deze 
week deze stelling bij.  
 
Volgens de nieuwe wapenwet moet voor alle jacht- en sportwapens een vergunning 
gevraagd worden. Het gaat over ongeveer 650.000 jacht- of sportwapens (bijvoorbeeld 
tweelopen, grendelkarabijnen, etc...). Eerder werd in een circulaire verduidelijkt dat voor 
deze wapens via de politie een vergunning dient te worden gevraagd.Enkel indien de bezitter 
van deze wapens ook een jachtverlof of een sportschutterslicentie heeft, dient geen 
vergunning aangevraagd te worden.  
 
Noch in Vlaanderen, noch in Wallonië bestaat het statuut voor de sportschutter officieel. De 
Franse gemeenschap vaardigde eerder een decreet uit, dat allicht vrij snel in werking gaat 
treden. Het is zeker dat in de Vlaamse gemeenschap er geen decreet zal zijn tegen 9 
december 2006, dit is de datum waarop iedereen zich met de nieuwe in orde moet stellen. 
Alle sportschutters in Vlaanderen zullen dus allicht een vergunning moeten aanvragen voor 
de wapens die ze later met hun sportschutterslicentie kunnen voorhanden hebben. 
 
Nieuw in de mededeling is echter dat, in afwachting van de vergunning de wapens bij de 
politie dienen te worden bewaard. De politie zal dus de nagenoeg 600.000 jacht- en 
sportwapens opslaan, in afwachting van de vergunning. 
 
Dit is opnieuw een maatregel die niet alleen zeer ernstig het eigendomsrecht van de 
betrokken wapenbezitters raakt, maar ook onuitvoerbaar is. De politie beschikt over 
onvoldoende opslagplaatsen om deze hoeveelheden wapens op te slaan. Het risico op 
diefstal en misbruik is dan ook enorm groot. 
 
Deze nieuwe mededeling illustreert nogmaals dat het de regering geenszins te doen is om 
openbare veiligheid. De regering houdt de bevolking ten onrechte voor dat de nieuwe 
wapenwet de veiligheid ten goede komt. Niets is minder waar, wel in tegendeel. Door deze 
wet slecht uit te voeren, zal niet alleen de illegale handel floreren, maar kan gevreesd 
worden dat veel wapens in handen van misdadigers zullen vallen. Bovendien zal de nieuwe 
maatregel een belangrijke rem zijn om één van de doelstellingen van de wapenwet, namelijk 
het laten registreren van alle wapens, te bereiken. 
 
Unact vertegenwoordigt de fabrikanten, groot- en kleinhandels van wapens en munitie, alsook de 
legale wapenbezitters, onder andere in het kader van de jacht en schutterij. Meer informatie over onze 
leden en activiteiten vindt u op www.unact.be 
 
 


