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NIEUWE WAPENWET VOORKOMT GEEN RACISTISCHE AANSLAGEN 
 
Als reactie op de racistische moordaanslagen door een 18-jarige man met het uiterlijk 
van een skinhead stellen sommige politici dat “dergelijk incident niet zou gebeuren 
indien er geen vrij verkrijgbare jachtwapens” zouden zijn. Daarbij herhalen ze hun 
oproep voor een strengere wapenwet. 
 
Jammer genoeg is tegen dergelijk zinloos geweld weinig te beginnen. Uit de eerste 
aanwijzingen blijkt dat de dader zich zorgvuldig had voorbereid. Het is dan ook al te 
eenvoudig om te beweren dat bij gebrek aan een vuurwapen de dader geen andere 
middelen zou hebben gebruikt. Bovendien had hij evengoed een illegaal vuurwapen 
kunnen kopen. Het is immers nu al makkelijker om via het misdaadmilieu een illegaal 
wapen te verkrijgen dan om de legale weg te bewandelen. De nieuwe wapenwet laat 
helaas deze problematiek links liggen. 
 
De snelle politieke reacties van de betrokken politici volgend op een dergelijke 
aanslag getuigen van een gevoel van machteloosheid. Ze zijn enkel een uiting van 
stemmingmakerij om de voor even opgeschrikte maatschappij te sussen. Zij vergeten 
dat niet het wapen zelf, maar wel het doelbewuste gebruik ervan door de dader de 
werkelijke oorzaak is voor deze laffe daad. Een wapen op zich kan nooit de oorzaak 
zijn van een sterfgeval, het betreft hier immers geen ongeval. De bron ligt in het 
extreme gedachtegoed dat te vinden is binnen het milieu waarin de dader actief was 
of is een uiting van andere racistische motieven die hem tot deze gruwelijke daden 
aangespoord hebben. Hier kan geen enkele huidige of toekomstige wet op legaal 
wapenbezit iets aan veranderen. 
 
Het zou integendeel van werkelijke politieke moed getuigen om een beter 
veiligheidsbeleid uit te werken. Hierin moet meer aandacht gaan naar screening van 
individuen die met dergelijk extreem gedachtegoed dwepen. Wij betreuren het ten 
zeerste dat onze politici - vaak uit lafheid - de echte oorzaken van onveiligheid uit de 
weg gaan, en uit populistische overwegingen dan maar eenvoudigweg stellen dat 
louter door het legaal voor handen hebben van een wapen er meer drama’s zouden 
gebeuren. Het wekt des te meer onze verbazing dat zij hierin een bondgenoot vinden 
bij strafpleiters die gewoonlijk zware criminelen verdedigen. 
 
Momenteel worden in de kamercommissie justitie verschillende wetsvoorstellen en -
ontwerpen besproken in het licht van een nieuwe wapenwet. UNACT is steeds 
voorstander geweest van een evenwichtige wapenwet, waarbij de belangen van de 
sector, de legale wapenbezitters, jagers en sportschutters in evenwicht zijn met de 
openbare veiligheid. 
 
Het voorstel dat door minister van justitie Onkelinckx op tafel ligt, voldoet echter niet. 
Zelfs als er een vergunning nodig zou zijn om een jachtwapen te kopen, dan nog had 
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dit niet de dramatische gebeurtenissen voorkomen. De dader van deze racistische 
aanslag zou zowel volgens de huidige wet als het nieuwe wetsvoorstel zijn wapen 
perfect legaal kunnen kopen. Hij voldoet immers aan alle gestelde eisen: hij is 
meerderjarig, had geen strafblad en kon perfect aan de overige wettelijke 
voorwaarden voldoen. Een strengere wapenwet kan dan ook nooit dit soort laffe, 
racistische aanslagen voorkomen. 
 
Voorbeelden uit het buitenland waar eveneens hiervoor tevergeefs strengere 
wapenwetten werden aangenomen zijn legio. Zo steeg in het Verenigd Koninkrijk de 
vuurwapencriminaliteit met meer dan 40% na het invoeren van een algehele 
wapenban. Ook in Nederland wordt er een gelijkaardige trend vastgesteld sinds de 
verstrenging van de wapenwet in 2002.  
 
UNACT heeft bij gelijkaardige gebeurtenissen in de voorbije jaren diverse 
constructieve voorstellen aangebracht. Zo pleiten wij voor een aanpassing van de 
procedure om een registratieplichtig jacht- of sportwapen te kunnen verwerven. Deze 
aanpassing houdt in dat de potentiële koper voorafgaandelijk bij de politie een 
verplicht “geschiktheidsattest” dient aan te vragen. Dit attest bewijst dat de 
kandidaat-koper geen strafrechtelijke antecedenten heeft begaan. Bovendien gaat 
een dergelijke procedure impulsieve aankopen tegen. We zijn dan ook verheugd om 
een dergelijke aanpassing van de huidige wapenwet terug te vinden in het 
wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Monfils dat momenteel in de 
kamercommissie justitie wordt besproken. 
 
Het verbieden van privé-wapenbezit is niet het juiste antwoord op racistische 
aanslagen die jammer genoeg steeds vaker en vaker gepleegd worden. Een nieuwe 
wapenwet had evenmin de gruwelijke moorden in Antwerpen niet kunnen 
voorkomen. Daar de dader zijn aanslag zorgvuldig plande, was het zeker niet uit te 
sluiten dat hij zich via de illegale markt zou hebben voorzien. 
 
Unact vertegenwoordigt de fabrikanten, groot- en kleinhandels van wapens en 
munitie, alsook de legale wapenbezitters in het kader van de jacht en schutterij. Meer 
informatie over onze leden vindt u op www.unact.be
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