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

PERSBERICHT
Verstrenging van de wapenwet stopt zinloos geweld niet !!!
Een 54-jarige man werd recent dood geschopt op een bus van de Lijn in Antwerpen. De man
voelde zich geroepen om tussen te komen op het ogenblik dat enkele amokmakers het al te
bont maakten op de bus. Een bijzonder betreurenswaardig incident dat nogmaals aantoont
dat zinloos geweld in onze samenleving alomtegenwoordig is.

De premier en de burgemeester van Antwerpen waren er als de kippen bij om hun
verontwaardiging te uiten over de feiten.
Wetgevende initiatieven zullen deze keer evenwel uitblijven. Er werden immers geen
vuurwapens gebruikt en derhalve kon de publieke aandacht niet worden afgeleid naar het
bestaan en het verkrijgbaar zijn van bepaalde voorwerpen, meer bepaald vuurwapens.
Niet zo lang geleden maakte een gek in Berlijn verschillende slachtoffers, toen hij in het
publiek wild te keer ging met een mes. Sommige van de slachtoffers waren seropositief met
alle risico’s vandien voor de andere onschuldige burgers. Een 57-jarige man uit Ronse
vermoordde zijn vrouw met een aardappelschoffel. In Nieuwpoort vermoordde een 44-jarige
zijn ex d.m.v. 13 messteken. Een 64-jarige man werd in Koekelberg doodgeslagen met een
sporttrofee. In Stekene vermoordde een 35-jarige man recent vrouw en kind met een banaal
keukenmes. Het zijn maar enkele feiten die de afgelopen weken beperkte persaandacht
kregen.
Unact betreurt al deze feiten ten zeerste en veroordeelt krachtig elke vorm van zinloos
geweld. Als belangenorganisatie van allen die op volstrekt legale wijze activiteiten uitoefenen
met vuurwapens, stellen wij evenwel vast dat er steevast inconsequent wordt gereageerd door
de politieke wereld. In functie van het moordwapen – in zover er al een wapen aan te pas
komt – worden er immers volstrekt andere politieke en legistieke conclusies getrokken.
Wanneer een 18-jarige man een vuurwapen koopt en vervolgens 2 onschuldige burgers
neerkogelt, schreeuwt de hele politieke wereld om een verstrenging van de wapenwet omdat
vuurwapens ‘verantwoordelijk’ worden geacht voor de incidenten zelf. Wanneer mensen
mekaar te lijf gaan met messen, aardappelschoffels, sporttrofeeën of met hun eigen handen en
voeten, blijft het bij een formele uiting van verontwaardiging. Het nieuwe incident illustreert
op een schrijnende manier wat Unact al aankondigde in haar persmededeling van 12 mei
2006: een nieuwe wapenwet zal geen zinloos geweld voorkomen.
De nieuwe wapenwet treft bijzonder veel mensen in hun legale activiteiten, als
wapenhandelaar, sportschutter, jager of verzamelaar. De wet plaatst hen in een bijzonder
rechtsonzekere positie. Dat is allemaal het gevolg van een totaal ondoordachte politieke
reactie in een sfeer van emotioneel opbod naar aanleiding van die ene betreurenswaardige
moordpartij in Antwerpen. Honderdduizenden mensen die geen enkele schuld treffen, moeten
daarvoor de gevolgen dragen. Elke legale wapenbezitter die geen jager of sportschutter is, zal
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zijn wapens verliezen, dit zonder enige vergoeding. Talloze wapenbezitters van sommige
stukken die vaak ettelijke tienduizenden euro’s waard worden op die manier de facto
onteigend.
De wapenwet werd op een totaal onaanvaardbare wijze gewijzigd voor allen die de hiervoor
genoemde legale activiteiten uitoefenen. Er was nergens in het totstandkomingsproces van de
wet ruimte voor enige nuance of debat. Er moest snel en kordaat worden gereageerd, ongeacht
de gevolgen voor allen die nochtans geen enkele schuld treffen voor de feiten.
In elk geval blijft Unact reageren tegen dergelijke vormen van emo-politiek waarvan de naar
schatting 400.000 legale wapenbezitters in dit land het slachtoffer werden !
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