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

Niet in een euforisch optimisme verzinken. Het eerste woordje van Vulkanus.
Nog vòòr het in voege treden van de Nieuwe Wapenwet in mei 2006, dus in “tempore non suspecto”, verklaarde
de vertegenwoordiger van de UNACT tijdens een verhoor van de Kommissie Justitie van de Kamer (dokument 51
–2263 - blz 26):
“Het is inderdaad algemeen geweten dat de Gouverneurs niet beschikken over een budget, noch over het
personeel, noch over de nodige informatika om de nieuwe logistieke infrastruktuur op te bouwen teneinde de
aangifte van wapens te verwerken.
Verder nog:
“ De verleiding is groot om de kosten van deze infrastruktuur en ook de daaraan verbonden loonkosten door de
eigenaars van wapens te doen betalen. Daarbij moet men dan ook nog de daarvoor honderden gekwalificeerde
mensen voor vinden om deze verwerking uit te voeren.
Nog verder:
“Men kan zich aan het ergste verwachten als de Wetteksten, die ons betreffen, in voege treden alvorens dat de
desbetreffende administraties zorgvuldig voorbereid zijn voor de nieuwe taken die hen zullen toekomen… Men
moet niet naïef zijn, als de huidige struktuur niet fundamenteel veranderd wordt, ZAL MEN ER NOOIT GERAKEN.
(t.t.z. de wapens op een deftige manier te registreren).
Zouden wij helderziend zijn? In geen geval: iedereen die er mee te maken heeft, kon met een beetje gezond
verstand inzien dat het onmogelijk zou zijn om honderduizende wapens te registreren in een tijdspanne van zes
maanden
( periode die sindsdien werd verlengd en die binnenkort opnieuw zal verlengd worden).
Trouwens, wat lezen wij twee jaar nadien, (dokument 52 0474/009): verklaringen van Minister Dewael: (men
spreekt over de registratie van de wapens…)
Aantal aanvragen in behandeling: 235.875 dossiers
… Momenteel, zouden de aanvragen slechts voor 15 à 20% verwerkt zijn
…mijn administratie heeft een dossier voorbereid in het kader van de opstelling aan het budget voor 2009
waaruit blijkt dat men:
- 155 Ekwivalent Voltijdsen, van nivo C zou moeten aanwerven om de achterstand op een jaar in te halen en
waarvan de kostprijs:- 8.047.570 Euro bedraagt.
Wat hadden wij gezegd?
Erger nog:
De Minister zegt ook “(dat het voorgesteld systeem – t.t.z. 85 Euro per dossier),de kosten ook niet dekt.
Gezien dat de Politie en de Gouverneurs onder mijn beheer vallen, is het gemakkelijk om daaruit af te leiden dat
deze bijkomende middelen uit het Budget van Binnenlandse Zaken moeten gehaald worden. Het is echter een
materie die uitsluitend onder de bevoegdheid van de Minister van Justitie valt. Gebeurlijk behoud ik mij dus het
recht, in het kader van de opstelling van het Budget, voor te stellen om deze middelen uit het Budget van het
Departement Justitie te halen.
WIJ ZIJN ER!!!
ER IS GEEN POEN !!!! Waar denkt U wel dat MEN zal gaan zoeken om er te vinden? Of liever nog, waar denkt U
wel dat “MEN” het al gevonden heeft ????
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