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Rekeningnummer steunfonds 
 

Tegen onteigening van honderdduizenden wapenbezitters 
 
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 zijn in werking getreden. 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. 
 
Onmiddellijk gaf de minister toe dat de wet onduidelijk is door een circulaire te publiceren. 
Veel van de in deze circulaire voorziene maatregelen vinden geen enkele grondslag in de 
nieuwe wet. Zelfs met deze circulaire zal de nieuwe wet in de praktijk onuitvoerbaar zijn. 
Talloze zaken blijven onduidelijk. De huidige wet is gevaarlijk en is een bedreiging voor de 
openbare orde. Doordat de wet onwerkbaar en onduidelijk is, zal hij leiden tot een toename 
van de illegale trafiek. Bovendien kan de nieuwe wet, gezien de ongrondwettelijkheden, in 
veel gevallen geen basis zijn voor effectieve veroordelingen. Enkel de illegale handel zal hier 
voordeel uit halen. 
 
Unact zal alle mogelijke rechtsmiddelen aanwenden om deze nieuwe wet voor nationale en 
internationale rechtscolleges te bestrijden. Hierin worden wij bijgestaan door de best 
beschikbare grondwetspecialisten. Deze onrechtvaardige wet dient vernietigd te worden. Op 
politiek vlak wordt verder aan lobbywerk gedaan om de wet bij te schaven. In het kader van 
de Adviesraad voor Wapens zal Unact blijven streven naar een werkbare wapenwetgeving 
die het evenwicht houdt tussen de belangen van de honderdduizenden wapenbezitters in 
ons land en de openbare veiligheid. 
 
Unact roept elke wapenbezitter, ongeacht of hij jager, sportschutter of 
verzamelaar is, om de acties tegen de nieuwe wet te steunen. Er is een 
actiefonds opgericht dat in de nabije toekomst verschillende activiteiten zal 
organiseren om fondsen te werven. 
 
Financiële bijdragen kunnen vanaf heden gestort worden op rekening 340 – 
0568631 – 55 van Unact VZW. Deze rekening staat onder toezicht van een 
deurwaarden die toeziet op de juiste aanwending van de fondsen.

Secrétariat - secretariaat: 
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