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

NIEUWE WAPENWET GESCHENK UIT DE HEMEL VOOR
VERDACHTE CRIMINELEN
Na de racistische aanslagen in Antwerpen op 11 mei 2006 werd de nieuwe wapenwet
aangenomen. UNACT wees er eerder al op dat deze wet niet het antwoord is op racistische
aanslagen. De nieuwe wapenwet zal geen enkel familiedrama, ongeval of misdrijf
voorkomen.
Nieuwe wapenwet dekt illegaal wapenbezit toe
Nu blijkt dat de verdachten in het onderzoek naar een extreem rechtse groepering "BBET"
de nieuwe wapenwet kunnen inroepen om eerdere overtredingen van de wapenwet toe te
dekken. In het concrete geval zal dat allicht beperkte gevolgen hebben, het parket verklaart
immers nog voldoende andere bezwaren te hebben.
In andere onderzoeken waar illegaal wapenbezit de belangrijkste grond voor vervolging is,
kan niet worden uitgesloten dat de verdachten de dans ontspringen door de slordige
wapenwet die in allerijl door het parlement werd gejaagd. De partijen die de wet gestemd
hebben dragen hier een zware verantwoordelijkheid. De nieuwe wet laat immers toe dat
wapens waarvan niet is vastgesteld dat ze bij een misdrijf werden gebruikt, geregulariseerd
worden. Het loutere bezit van deze wapens is dus tijdelijk niet strafbaar, dit is
onaanvaardbaar.
Sector deed steeds constructieve voorstellen die werden afgewezen
UNACT heeft de laatste jaren diverse keren gewezen op het gevaar dat de nieuwe
wapenwet inhoudt voor de openbare orde. Tevens wees onze vereniging reeds in 2004 op
de gebrekkige werking van het centraal wapenregister, waardoor een effectieve controle op
het legaal wapenbezit onmogelijk is. Onze eerdere voorstellen om in een uitvoeringsbesluit
op te nemen dat voor de aankoop van een vuurwapen steeds een getuigschrift van goed
zedelijk gedrag en een afkoelingsperiode nodig is, werd tevens nooit door de opeenvolgende
ministers van justitie in overweging genomen.
De nieuwe wapenwet heeft als doelstelling de transparantie te verzekeren en een kader te
maken voor legaal wapenbezit. Het is nu duidelijk dat deze doelstellingen niet gehaald zullen
worden, om volgende redenen:
• Er zijn onvoldoende middelen om de wet uit te voeren;
• De nieuwe wapenwet beperkt de duurtijd van vergunningen, daardoor zal er minder
aangiftebereidheid zijn
• Gewone particulieren die legaal vergunde vuurwapens bezitten, zullen deze moeten
afgeven als ze geen jager of sportschutter zijn. De nieuwe wet vereist immers een
wettige reden (in de praktijk jagen of sporschieten) om het bezit van een wapen te
rechtvaardigen.
• De overgangsregeling is te kort, het is materieel onmogelijk om nog maar alle
aanvragen voor wapens die vergunningsplichtig geworden zijn in te dienen bij de
lokale politie. Bovendien is er nog geen regeling voor de sportschutters.
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UNACT verdedigt het legale wapenbezit en vindt dat de bestrijding van illegaal wapenbezit
alsook illegale wapenhandel met alle middelen moet worden bestreden. Zoals hiervoor
gezegd biedt de nieuwe wapenwet onvoldoende garanties. In tegendeel, de leemtes in de
wet zullen door het milieu worden misbruikt. Zoals UNACT reeds meedeelde na de
aanslagen van Antwerpen zal de nieuwe wet de openbare veiligheid eerder negatief dan
positief beïnvloeden.
In het belang van de openbare orde blijft UNACT ijveren voor een meer evenwichtige
wapenwet. De organisatie blijft haar jarenlange know-how op technisch en juridisch vlak ter
beschikking stellen van overheden en beleidsmensen. Als de vooroordelen ten aanzien van
de legale sector met wapens worden opgegeven, kan tot een werkbare wapenwet worden
gekomen die een gecontroleerd legaal wapenbezit toelaat, maar terzelfdertijd zeer streng
optreedt tegen illegaal wapenbezit.
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