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

PERSBERICHT
NIEUWE WAPENWET IS ONUITVOERBAAR EN STIMULEERT
ZWARTE MARKT
Unact betreurt ten zeerste dat de regering een slecht ontwerp van wapenwet op ongeveer
zes uren door het parlement ramde. De kwaliteit van de aangenomen tekst, die men nu ook
nog zonder evocatie wil laten publiceren in het Belgisch staatsblad, laat te wensen over. Wij
verwijzen naar onze site (www.unact.be) waar meer commentaar staat over de inhoud van
de nieuwe wapenwet.
DE NIEUWE WAPENWET IS ONUITVOERBAAR
De nieuwe wapenwet verplicht alle wapenbezitters van jacht- en sportwapens om deze
binnen de zes maand aan te geven. Er dient voor elk van deze wapens een vergunning te
worden uitgereikt. Verder dienen ook alle vóór 1991 aangekochte jacht- en sportwapens te
worden geregistreerd. Het zou over ongeveer 200.000 jacht- en sportwapens gaan
aangekocht na 1991, en naar schatting 300.000 wapens aangekocht vóór 1991. Voor elk van
deze wapens dient een vergunning te worden uitgereikt door de provinciegouverneurs.
De nieuwe wet vereist tevens dat alle illegale wapens worden geregistreerd. Volgens de
schattingen van de minister zijn er 2 miljoen wapens in omloop, waarvan ongeveer 900.000
geregistreerde. Tevens dienen dus binnen de zes maanden voor deze 1.100.000 wapens
vergunningsaanvragen te worden behandeld door de provinciegouverneurs.
Door een fout in de overgangsbepalingen van de nieuwe wet, zullen ook alle vergunningen
voor verweer- en oorlogswapens die ouder zijn dan vijf jaar vervallen. Honderdduizenden
legale wapenbezitters die al langer dan vijf jaar vergunde verweer- en oorlogswapens
hebben worden dus plots illegale wapenbezitters. Voor deze wapens zal via de
regularisatieprocedure een nieuwe vergunning moeten worden uitgereikt. Het gaat over
ongeveer 600.000 wapens.
Ervan uitgaande dat geen enkel illegaal wapen wordt aangegeven, en dat enkel de
overgangsbepalingen van de wet worden toegepast, dienen dus ongeveer 1 miljoen wapens
geregistreerd te worden door de 10 provinciegouverneurs op 6 maanden, dit zijn ongeveer
135 werkdagen. Elke gouverneur zou dagelijks ongeveer 7.000 vergunningen moeten
uitschrijven… Elk van deze dossiers dient bovendien ook nog door de lokale politie
onderzocht te worden. De nieuwe wet zal dus een enorme bijkomende administratieve last
leggen op de lokale korpsen.
De nieuwe wapenwet is dus onuitvoerbaar, zelfs indien de gouverneurs extra personeel
krijgen. Bovendien zal de lokale politie hierdoor minder beschikbaar zijn voor andere
opdrachten. De nieuwe wet leidt tot minder blauw op straat, en tot minder veiligheid. In het
belang van de openbare veiligheid is een evocatie van het door de Kamer aangenomen
ontwerp door de Senaat dus noodzakelijk.
Secrétariat - secretariaat:
U.N.A.C.T. –L. Baekelandstraat 3 - 2650 EDEGEM - ℡ (03) 449 49 78 www.unact.be - info@unact.be - Fortis 240 - 0675100 - 81

(016) 89 48 69

DE
NIEUWE
WAPENWET
WAPENBEZITTERS

ONTEIGENT

HONDERDDUIZENDEN

LEGALE

Alle erkenningen of vergunningen toegekend onder de oude wet vervallen 5 jaar na hun
oorspronkelijke datum. Zodra de nieuwe wet in werking treedt, bevinden zij zich dus in de
illegaliteit. Ze dienen dus hun “illegale wapens” waarvoor ze vergunningen hebben opnieuw
te “regulariseren” hoewel ze nooit in overtreding waren. Het is onaanvaardbaar dat zo
honderdduizenden legale wapenbezitters, die al aan de strenge voorwaarden voor een
vergunning voldoen, gecriminaliseerd worden.
Hetzelfde geldt voor de erkenningen als wapenhandelaars. De meeste handelaars zullen
hun activiteiten moeten staken tot ze een nieuwe erkenning hebben. Ondertussen worden ze
gebroodroofd.
Daarnaast worden vergunningen die vroeger onbeperkt waren in tijd, nu in duur beperkt tot 5
jaar. De verworven rechten onder de vorige wapenwet worden ernstig aangetast. Deze
tijdsbeperking is zinloos: de nieuwe wet voorziet reeds in de mogelijkheid om permanent
controle te doen bij legale wapenbezitters, zelfs bij nacht of afwezigheid van de betrokkenen.
Daarnaast laat de wet toe om bij gevaar voor de openbare orde wapens af te nemen. De
beperking in de tijd is dus een zinloze maatregel die de rechtszekerheid ondergraaft.
DE NIEUWE WAPENWET STIMULEERT DE ZWARTE MARKT
Reeds in oktober 2004 vestigde onze Unie de aandacht op het gebrekkig functioneren van
het Centraal Wapenregister, dit is de centrale databank die alle gegevens over legale
wapens bijhoudt. Naar aanleiding van een interview werd door het comité P een onderzoek
uitgevoerd om de juistheid van onze beweringen te staken.
De resultaten van dit onderzoek waren vernietigend. Ongeveer 21% van de legaal verkregen
vuurwapens worden niet geregistreerd, ongeveer 30% van de geregistreerde vuurwapens
zijn verkeerd geregistreerd. Het rapport concludeert dat “gelet op de huidige toestand en de
minieme waarde van het centraal wapenregister deze dienst zelfs niet bij benadering kan
stellen hoeveel of welke natuurlijke personen legaal een vuurwapen bezitten”.
De kans dat wie zich niet conformeert aan de nieuwe wet de dans ontspringt, is dus
bijzonder groot. Rekening houdende met het feit dat wie zijn wapens aangeeft slechts tijdelijk
een vergunning krijgt, terwijl wie illegaal zijn wapens houdt niet aan deze beperking
onderworpen is, vreest de sector een enorme toename van het illegaal wapenbezit dat aan
elke controle van de overheid ontsnapt. Terwijl duidelijk is dat er geen verband is tussen
legaal wapenbezit en misdaad, is het overduidelijk dat er een verband is tussen illegaal
wapenbezit en misdaad. De nieuwe wet is dus een bedreiging voor de openbare veiligheid.
In de vorige legislatuur werd een amendement dat ertoe strekte de vergunningen te
beperken in de tijd om deze redenen niet aangenomen. De beperking in de tijd (art. 32) moet
dus worden opgeheven.

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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