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NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT - EN 

SPORTSCHUTTERS 
 

PERSBERICHT 
Nieuwe wapenwet in het Belgisch Staatsblad 

 
Honderdduizenden legale wapenbezitters onteigend 

 
De nieuwe wapenwet werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet werd 
zonder enig rationeel debat die naam waardig  aangenomen in de Kamer in de nasleep van 
de emoties naar aanleiding van de racistische aanslagen in Antwerpen. De meeste 
bepalingen van de wet treden vandaag in werking. De nieuwe wet vereist een vergunning 
voor de aankoop van alle vuurwapens. Honderdduizenden legale wapenbezitters (iedereen 
die langer dan 5 jaar een wapenvergunning heeft) worden echter door deze wet als criminele 
illegale wapenbezitters beschouwd. De wet is niet uitvoerbaar omdat er onmogelijk 
voldoende personeel kan worden voorzien om de gigantische papierberg die ze zal 
veroorzaken op te volgen. Daardoor vreest Unact dat de illegale wapenhandel zal bloeien als 
nooit tevoren. Er zullen door deze wet nog meer slachtoffers van zinloos geweld te betreuren 
zijn. Unact zal de gepaste juridische, politieke en publieke acties nemen om deze gevaarlijke 
wet aan te vechten. 
 
 
Een dramatisch schietincident met dramatische gevolgen  
 
Unact meent dat een dramatisch schietincident veroorzaakt door een bezitter van een 
impulsief verworven vuurwapen verhoudingsgewijs te grote gevolgen heeft voor alle 
bezitters van legale vuurwapens in ons land. Hoezeer wij ook betreuren dat een racistische 
gek dergelijk drama heeft aangericht, kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen dat de 
Belgische volksvertegenwoordigers zich hebben laten gijzelen door de emoties van het 
moment. Op geen enkel ogenblik is er ruimte geweest voor een redelijk en rationeel debat 
over een nieuwe wapenwetgeving. Een pro forma hoorzitting met de betrokken partijen werd 
georganiseerd, een al even pro forma bespreking door parlementairen in de commissie voor 
Justitie vond plaats. Unact apprecieert de tussenkomsten van oppositiepartijen CD&V, CDH 
en Vlaams Belang tijdens de besprekingen in de commissie, maar is hoe dan ook 
ontgoocheld in het eindresultaat van de stemming. De eindstemming heeft een wet 
opgeleverd die bijzonder nadelig is voor alle eigenaars van legale vuurwapens. 
 
Als belangenorganisatie blijven wij ervan overtuigd dat de nieuwe wet op geen enkele wijze 
tegemoet zal komen aan de terechte vraag van de bevolking om zinloos geweld te stoppen. 
Op geen enkele wijze wordt de mogelijkheid voor een al dan niet racistische gek uitgesloten 
om in een publieke plaats wild te keer te gaan met een vuur- of ander wapen. Er circuleren 
honderduizenden illegale vuurwapens in ons land en ogenschijnlijk banale steek- en 
snijwapens blijken in handen van dolgedraaide personen bijzonder grote schade te kunnen 
aanrichten (i.e. de steekpartij Berlijn en de diverse mp3- en andere moorden met messen).   
 
Unact vertegenwoordigt de belangen van tienduizenden eigenaars van legaal verworven 
vuurwapens in België, zoals fabrikanten, handelaars, verzamelaars, jagers en sportschutters. 
Steeds heeft onze organisatie ernaar gestreefd om een degelijk wettelijk kader te bekomen 
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voor allen die de schietsport, de jacht, het verzamelen alsook de legale verkoop van 
vuurwapens dierbaar zijn. Daarbij hebben wij er steeds op aangedrongen dat er zou worden 
rekening gehouden met verworven rechten van bezitters van legaal verworven vuurwapens. 
Tevens stelde onze unie reeds in 1998 voor om te eisen dat bij de verkoop van 
registratieplichtige wapens een getuigschrift van goed gedrag en zeden wordt voorgelegd. 
Op die manier weet de handelaar of de koper van het wapen gerechtelijke antecedenten 
heeft. Impulsieve aankopen kunnen worden vermeden door de wachttijd bij het aanvragen 
van dit document. Hoewel de regering al vanaf 1992 over de mogelijkheid beschikte om bij 
Koninklijk Besluit dergelijke bepaling in te voeren, weigerde de minister op deze vraag in te 
gaan. Ten behoeve van de redactie beschikken wij over briefwisseling van de minister in dit 
verband.  
 
Publicatie van de nieuwe wet in het Staatsblad 
 
Voor Unact is het duidelijk dat de nieuwe wet bijzonder grote rechtsonzekerheid bij alle 
betrokkenen teweeg zal brengen op de dag van publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. 
De uitvoering ervan zal immers geen sinecure zijn gezien er enkele honderduizenden 
vergunningen moeten uitgeschreven worden op korte termijn. Meer nog, wij zijn ervan 
overtuigd dat de provinciale administratie en de lokale politie geenszins in staat zullen zijn op 
de wettelijk vereiste korte termijn ettelijke honderduizenden vergunningen uit te reiken aan 
de eigenaars van legaal verworven vuurwapens. De lokale politie zal door deze enorme 
bijkomende administratieve last minder mogelijkheden hebben om zich met veiligheid bezig 
te houden. 
 
Unact wil langs deze weg duidelijk maken dat onze organisatie de nieuwe wet met een 
krachtig signaal verwerpt. Die verwerping houdt niet in dat Unact zich uitspreekt tegen een 
nieuwe, logisch gestructureerde wapenwet, maar wel dat de wet-Onkelinx op geen enkele 
wijze rekening houdt met de verworven rechten van de huidige vuurwapenbezitters en met 
de toekomstige belangen van diezelfde personen om nieuwe wapens te verwerven, te 
produceren en te verkopen. Het getuigt van duidelijke kwaadwilligheid, onwetendheid en 
lichtzinnigheid om te beweren dat de nieuwe wet billijk is, rekening houdt met de belangen 
van alle betrokkenen en dat ze slechts een enkele retroactieve bepaling bevat (namelijk deze 
die stelt dat alle burgers die een registratieplichtig wapen kochten na 1 januari 2006 slechts 
een vergunning zullen kunnen bekomen voor een periode van 1 jaar). Wie de moeite doet 
om de wet aan een grondige en kritische lezing te onderwerpen, zal vaststellen dat de wet in 
haar geheel retro-actief is. 
 
Op de dag van publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad zal het belangrijkste gevolg 
van de nieuwe wapenwet zijn dat alle vuurwapens die onder de wet van 1933 legaal werden 
verworven (i.e vergunningsplichtige en registratieplichtige wapens) aan een (nieuwe) 
vergunningsplicht zullen worden onderworpen. De nieuwe vergunningen zullen bovendien 
beperkt zijn in tijd. Dit houdt een de facto onteigening in van eigenaars van legaal verworven 
vuurwapens.  Dat laatste beschouwt Unact als een grove aantasting van het eigendomsrecht 
van de vele duizenden eigenaars van legaal verworven vuurwapens. Met uitzondering van 
een lijst van vuurwapens die door de minister van Justitie zullen worden aangemerkt als 
wapens bestemd voor de schietsport en die zullen worden gekoppeld aan de door de 
gemeenschappen te ontwerpen sportschutterslicenties – het staat, gelet op de teneur van de 
wet, nu al vast dat de lijst bijzonder kort zal zijn -, zullen alle andere wapens aan de 
algemene vergunningsplicht worden onderworpen.  
 
Dat alles zou voor Unact nog niet zo dramatisch zijn, ware het niet dat de vergunningen van 
alle bestaande eigenaars ongeldig worden indien ze langer dan 5 jaar voor de 
inwerkingtreding van de wet werden toegekend. Deze wapenbezitters zullen dus opnieuw 
aangifte moeten doen – volgens de regularisatieprocedure voor illegale wapens - van 
wapens waarvan de overheid behoort te weten dat de persoon in kwestie ze in zijn bezit 
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heeft. Dat betekent concreet dat alle bezitters van legaal verworven vuurwapens retro-actief 
worden gecriminaliseerd aangezien hun vuurwapens op de dag van publicatie van de wet 
worden aangemerkt als illegale vuurwapens. Op die dag wordt diezelfde bezitter van legaal 
verworven vuurwapens gelijkgesteld met de bezitter van illegale wapens. Geen enkele 
overgangsbepaling in de nieuwe wet voorziet in een soepele regeling waarbij de huidige 
eigenaars op een automatische en kosteloze wijze een vergunning zullen worden uitgereikt 
voor de wapens in hun bezit. De nieuwe wet zal op de dag van publicatie vragen dat 
honderdduizenden burgers massaal aanvragen richten tot de bevoegde instanties om legaal 
verworven vuurwapens te laten legaliseren! Diezelfde honderdduizenden burgers zullen 
opnieuw theoretische en praktische proeven moeten ondergaan, medische attesten 
voorleggen, nieuwe wettige redenen kunnen aantonen en de nodige retributies betalen. 
 
Unact is ervan overtuigd dat deze praktijken geenszins stroken met een aantal principes van 
de rechtsstaat, zoals het rechtszekerheidsbeginsel in het algemeen en het daarmee 
samenhangende eigendomsrecht in het bijzonder. Voor Unact zijn deze praktijken even 
onaanvaardbaar als het maken van een nieuwe wet betreffende rijbewijzen waarbij zou 
worden bepaald dat alle eigenaars van gemotoriseerde voertuigen op korte termijn een 
nieuw rijbewijs zouden moeten behalen. De geldigheid van het rijbewijs zou hooguit 5 jaar 
zijn.  
 
Unact meent dat deze vergelijking zeer pertinent is en vraagt dat de aandachtige lezer van 
de nieuwe wet zeer goed zou begrijpen en beseffen hoe vele honderdduizenden bezitters 
van legale vuurwapens zich voelen na de stemming van de wet. Duizenden 
vuurwapenbezitters, wapenhandelaars en fabrikanten bekruipt een niet te onderschatten 
gevoel van onrechtvaardigheid. Wij durven dan ook hopen dat ook mensen die niet of niet 
rechtstreeks betrokken zijn, eveneens een gevoel van onbehagen overvalt dat hen tot 
nadenken stemt.  
 
Unact benadrukt dat de nieuwe wet schendingen inhoudt van de grondwet en bepaalde 
fundamentele mensenrechten (eigendomsrecht) en dat het als belangenorganisatie niet zal 
nalaten alle mogelijke juridische wegen te bewandelen die de gehele of gedeeltelijke 
vernietiging van de wet beogen.  
 
Daarnaast zullen alle leden en niet-leden legale wapenbezitters in de komende weken 
worden opgeroepen tot publieke acties. 
 
 
 
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 
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