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2004 – EEN POSITIEVE 
BALANS 
 
Nu de nieuwsjaarswensen achter de rug zijn, is 
het gepast om een balans op te maken van de 
activiteiten die onze unie het voorbije jaar heeft 
ontwikkeld voor haar leden. 
 
Het voorbije jaar werd gelukkig geen nieuw 
wetgevend initiatief genomen op het vlak van 
de wapenwetgeving. Wij hebben van deze 
legistieke rust gebruik gemaakt om onze 
organisatie beter te structureren, de 
communicatie te verbeteren, ons netwerk 
verder uit te bouwen en te sensibiliseren. 
 
Hierna vindt u een overzicht van de 
belangrijkste activiteiten die onze unie 
ontwikkeld heeft. 
 
Januari 2004 – nieuw wetsvoorstel 
ingediend in de Kamer 
Een wetsvoorstel voor een nieuwe wapenwet 
werd door volksvertegenwoordiger Philippe 
Monfils (MR) ingediend in de kamer op 7 
januari 2004. Dit voorstel werd tijdens de 
plenaire vergadering van 15 januari 2004 in 
overweging genomen, en is verder niet meer 
behandeld. 
 
Unact heeft dit voorstel samen met een 
juridische analyse over de gevolgen van dit 
voorstel verdeeld onder haar leden. 
 
Februari 2004 –  
Algemene vergadering 
Aangezien Georges Lang laat blijken dat hij 
zich niet verkiesbaar stelt voor een nieuwe 
termijn als voorzitter, werden verkiezingen 
gehouden. Chantal Grimard werd verkozen tot 
nieuwe voorzitster. De funcie van secretaris-
generaal werd dus vacant. De algemene 
vergadering heeft de heer Nico Demeyere (27 
jaar), jurist en schutter, gevraagd om de functie 
van secretaris-generaal op zich te nemen. 
 
De voorzitter licht de belangrijkste beleidslijnen 
toe voor het jaar 2004. De statuten zullen 
worden gewijzigd om representatieve 
organisaties van wapenbezitters en gebruikers 
toe te laten samen te werken met de Unie op  

 
het vlak van de doelstellingen die ze met ons 
gemeen hebben. Het blijft van het grootste 
belang dat alle verenigingen en organisaties 
eenzelfde standpunt vertegenwoordigen ten 
opzichte van de politieke wereld.. 
 
Maart 2004 – gedeeltelijke vernietig-
ing van het schietstanden KB  
In 2000 had de Cercle de Tir Mouscronnois 
een annulatieberoep ingesteld bij de Raad van 
State tegen het KB van 13 juli 2000 met 
betrekking tot de erkenningsvoorwaarden voor 
de schietstanden. Dankzij hun inspanningen 
heeft de Raad van state in een arrest van 19 
maart 2004 artikel 3, par. 1, 1° en 2° 
vernietigd.  
 
Door deze vernietiging is het schieten met 
lange halfautomatische wapens niet langer 
verboden. De Raad van State heeft de 
voorwaarde dat het schieten enkel kan binnen 
het kader van een erkende discipline 
verworpen.  Het is nu dus toegelaten om met 
lange halfautomatische wapens te schieten op 
een schietstand, ongeacht of daar een 
discipline voor bestaat.  
 
Ook het verbod om minderjarigen jonger dan 
16 jaar toegang te verschaffen tot 
schietstanden en ruimtes waar zich 
vuurwapens bevinden is door de Raad van 
State vernietigd. 
 
Onze organisatie heeft onmiddellijk het nodige 
gedaan om de uitbaters van schietstanden te 
informeren omtrent dit belangrijke arrest. 
 
Mei 2004 – Indiening vernietigings-
beroep bij het Arbitragehof tegen 
het sportschuttersdecreet 
Op 21 mei 2004 heeft  UNACT een beroep tot 
vernietiging van het decreet van de Franse 
Gemeenschap betreffende de vergunning van 
sportschutter ingediend bij het Arbitragehof. 
Het Arbitragehof, het grondwettelijke Hof van 
ons land, heeft de bevoegdheid om wetten of 
decreten die in strijd zijn met sommige 
artikelen van de grondwet de vernietigen. 
 
Op 21 november 2003 verscheen het Waalse 
decreet betreffende de toekenning van de 
vergunning van sportschutter in het Belgisch 
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Staatsblad. Dit decreet kan mogelijk de 
motieven om wapenbezit te staven beperken. 
Bovendien bevat de tekst sommige bepalingen 
die onaanvaardbaar zijn (zin verband met de 
opslag van munitie, gebruik van wapens, …). 
Unact is niet tegen het principe van de 
sportschutterslicentie, maar deze licentie dient 
te worden voorbehouden voor de loutere 
competitieschutters, en mag geen betrekking 
hebben op de recreatieve schutters. 
 
Het decreet kan beschouwd worden als een 
volgende stap om het wapenbezit bij 
particulieren te beperken. We mogen niet 
vergeten dat dit één van de doelstellingen van 
de regering was. In de regeringsverklaring is 
immers opgenomen dat “na een grondig 
overleg met de betrokken sectoren, de wet van 
1933 op de wapens herzien zal worden. Het 
ontwerp van de vorige regering zal worden 
verfijnd met het oog op een vermindering van 
het particuliere wapenbezit”. Het invoeren van 
een limitatieve lijst met motieven om 
wapenbezit te staven is al een maatregel om 
het privé wapenbezit te beperken. De regering 
kan de verspreiding van wapens dan inperken 
door elk van deze motieven zo beperkt 
mogelijk te omschrijven. In Engeland (het 
uithollen van de motieven heeft geleid tot 
minder wapenbezit, en maakte het de Britse 
regering makkelijker om tot een totaal verbod 
te komen) en in Italië (waar bijvoorbeeld 
kaliber 9mm para niet als sportkaliber 
beschouwd wordt, en dus verboden is voor 
particulieren). 
 
Het decreet bevat verder sommige bepalingen 
in verband met de opslag van wapens en 
munitie. Dit is een manifeste vergissing, het 
invoeren van dergelijke bepalingen in een 
decreet zal de rechtsonzekerheid in de hand 
werken. Door deze bepalingen komt de Franse 
gemeenschapsregering tussen in de 
bevoegdheden van de federale overheid (de 
ministers van justitie en binnenlandse zaken). 
   
Unact verdedigt het recht op wapenbezit voor 
elke meerderjarige en eerbare burger, en 
treedt op tegen beperkingen die van dit recht 
een uitzondering willen maken. Dergelijke 
uitzonderingsregimes gaan immers 
onvermijdelijk gepaard met arbitraire en 
willekeurige maatregelen. 
  
In zijn huidige vorm kan dit decreet negatieve 
gevolgen hebben voor de gehele sector. Er 
dient dus actie te worden genomen om het 
toepassingsgebied van dit decreet te beperken 
tot de « echte » sportschutter. Uit de 
parlementaire stukken bleek immers dat dit de 

bedoeling was. Verder dient te worden 
vermeden dat de gemeenschappen kunnen 
tussenkomen in de wapenwetgeving, een 
federale materie. 
 
Unact heeft gereageerd tegen de bepalingen 
van het decreet die de bevoegdheidsverdeling 
tussen de federale overheid en de 
gemeenschappen schenden. Er werd tevens 
actie genomen om het toepassingsgebied van 
het decreet te beperken, zodat enkel degenen 
die echt in competitieverband de sport 
beoefenen verplicht kunnen worden om de 
licentie aan te vragen. Voor de overige 
schutters dient de licentie niet verplicht te 
worden. 
 
Zomer 2004 
Unact was aanwezig tijdens de “journée de la 
Chasse” in Amay alsook op de internationale 
wapen- en militariabeurs in Oostende. Deze 
beurs gaat dit jaar opnieuw door (zie 
www.wapenbeurs.com). 
 
September 2004 
In het kader van het communicatieplan 
aangekondigd op de algemene vergadering 
van 2004 heeft onze unie haar website grondig 
herschikt. De site heeft volgende functies: 

• Drie “sub sites” volgens taal; 
• Meer transparantie; 
• Meer flexibiliteit en interactief; 
• “Content management” om de site 

makkelijk bij te werken. 
De nieuwe site werd gelanceerd op 25 
september 2004. Deze site is dynamisch en 
zal blijvend worden aangepast. Opmerkingen 
over de site kunnen aan onze webmaster 
gestuurd worden (webmaster@unact.be). 
 
Oktober 2004 – Unact haalt 
nationale pers 
 
Het dagblad « De Tijd » heeft ons een 
interview gevraagd begin september. Dit 
interview werd gepubliceerd in “De Tijd” van 7 
oktober 2004. Dit interview bleef niet 
onopgemerkt. Het nieuwsitem was hoofdpunt 
in de ochtendjournaals van alle Vlaamse 
radiozenders, alsook in het TV1 journaal van 
13u (ca. 700.000 kijkers). Deze persaandacht 
heeft vele deuren geopend in de politieke 
wereld. Verder zijn wij opgenomen in de 
databanken voor perscontacten indien er 
wapengerelateerd nieuws is. In de toekomst 
zullen wij uitgenodigd worden om actief deel te 
nemen aan het maatschappelijke debat 
hierover.  
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Enkele weken later werden in « La Meuse » 
beschouwd als de “ krachtige vuurwapenlobby 
in België” . Onze voorzitster gaf ook nog een 
uitvoerig interview dat werd gepubliceerd in 
“Chasse et Nature”. 
 
Op 16 november werden we gevraagd door 
het weekblad “Knack” om te antwoorden op de 
voorstellen van Spirit.  
 
LEDEN SYMPATHISANTEN 
2005 
De activiteiten van Unact zijn mogelijk dankzij 
de bijdragen die we ontvangen van onze leden 
(handelaars, fabrikanten, groothandels, 
aanverwante verenigingen, ...) et van de leden 
sympathisanten. 
 
Wij danken u voor de bijdrage die u het 
voorbije jaar betaald heeft. Dit informatieblad 
(verschijnt minstens 2 maal per jaar) zal u 
informeren over de nieuwste ontwikkelingen op 
het vlak van wapenwetgeving.  
 
Zoals u zeker zult opgemerkt hebben, heeft 
Unact het voorbije jaar belangrijk werk verricht. 
De Unie blijft de rechten van wapenbezitters in 
de ruimste zin (schutters, jagers, 
verzamelaars, ...) verdedigen.  
 
Deze activiteiten vereisen dat de Unie over 
zekere financiële middelen beschikt, wij 
ontvangen immers geen subsidies. 
  
U kunt ons helpen door steunlid te worden. 
Steunleden hebben geen stemrecht op de 
algemene vergadering, in tegenstelling tot 
effectieve leden. Unact engageert zich om de 
steunleden te informeren over nieuwe 
ontwikkelingen en hen raad te geven. 
 
De ledenbijdrage voor steunleden is 
vastgelegd op 5 EUR per jaar. We vragen u 
dan ook deze bijdrage te willen overschrijven 
op rekening 240-0675100-81 (Fortis Banque) 
van Unact..  
 
We rekenen op uw steun ! 

GEGEVENS SECRETARIAAT 
Hierna de coördinaten van het secretariaat: 
 U.N.A.C.T secretariaat 
 Bosstraat 69 
 3060 BERTEM 
 
tel. (016) 89 30 99 - fax (016) 89 48 69 
unact.secretary@pandora.be. 
 

Gelieve elke adreswijziging mee te delen aan 
het secretariaat. Ook alle vragen, opmerkingen 
en suggesties rond Unact kunnen aan het 
secretariaat gericht worden (bij voorkeur via E-
mail). 
 
Om onze communicatie efficiënter te laten 
verlopen, verzoeken we U ons uw E-mail 
adres kenbaar te maken.  
 
UNACT REPRESENTATIEVE 
UNIE ! 
 
Unact is de enige organisatie in ons land die 
representatief voor zowel de economische 
activiteiten met wapens als voor de gebruikers. 
Eén van de doelstellingen van onze unie is het 
bundelen van de inspanningen van elke 
organisatie om in een gemeenschappelijk front 
invloed uit te oefenen en onze belangen te 
verdedigen. Enkel door samen te werken 
kunnen we negatieve ontwikkelingen in de 
sector tegengaan. 
 
Hierna geven we een overzicht van de 
verschillende groepen die binnen Unact 
vertegenwoordigd zijn. 
 
De economische sector 
De sector van de wapenmakerij is een 
belangrijke economische activiteit in ons land. 
Een berekening gemaakt door de 
senaatscommissie Financiën en Economische 
Zaken (Gedr. St., Senaat, 2002-2003, 1158/9) 
leert ons dat de markt voor civiele wapens voor 
ongeveer 600 miljoen EURO bijdroeg tot het 
bruto binnenlands product voor het jaar 2000. 
De sector staat in voor de tewerkstelling van 
ongeveer 20.000 personen (economische 
sector en tewerkstelling bij schietstanden, 
uitbatingen, jacht, musea, …).  
 
a. De kleinhandelaars 
Momenteel zijn een honderdtal wapenmakers 
– kleinhandelaars aangesloten bij onze unie. 
De activiteiten binnen deze groep zijn 
uiteenlopend. Sommige handelaars zijn 
gespecialiseerd in de verkoop van 
jachtartikelen en jachtwapens, terwijl andere 
zich toeleggen op wapens en toebehoren voor 
sportschutters. Onze unie groepeert tevens 
kleinhandelaars die nog een activiteit voeren 
naast de verkoop van wapengerelateerde 
artikelen (zoals bijvoorbeeld toebehoren voor 
visserij). 
 
b. Groothandelaars, in- en uitvoer 
Ons land telt een vijftiental groothandels. Zij 
stellen een honderdtal personen tewerk die 
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voornamelijk bezig zijn met het importeren en 
het klaarmaken voor verzending van 
bestellingen. Daarnaast voeren sommige 
werknemers tevens herstellingen uit. 
 
 
c. De fabrikanten en ambachtslui 
Eind 2000 telde ons land 14 ateliers waarin 
regelmatig vuurwapens werden gefabriceerd. 
Binnen deze ateliers werden 107 personen 
tewerkgesteld op basis van een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. 
Daarnaast biedt de sector werk aan een 
honderdtal thuiswerkers. Bij de productie van 
een jachtwapen is immers de tussenkomst van 
27 specialisten vereist. Voor de meeste 
bedrijven is het onmogelijk om al deze 
specialisten permanent tewerk te stellen. 
Ongeveer 200 personen werken op die manier 
op zelfstandige basis als graveur, 
kolvenmaker, sculpteur, fijne mechaniek, 
behandeling van hout, … 
 
Industriële fabrikanten (voor België de 
Browning divisie van de groep FN Herstal die 
jacht- en sportwapens produceert en los staat 
van de militaire productie) stellen ongeveer 
1.000 personen tewerk in ons land. 
 
 
Aanverwante verenigingen die 
wapenbezitters vertegenwoordigen 
Onze unie verdedigt tevens de belangen van 
wapenbezitters ten aanzien van de politieke 
overheden op het vlak van de 
wapenwetgeving. Elke aanverwante vereniging 
is via een afvaardiging vertegenwoordigd 
binnen de raad van bestuur van onze unie. 
 
De unie komt niet tussen in het bestuur of het 
dagelijks beheer van deze organisaties. De rol 
van de unie is eerder ondersteunen op het vlak 
van informatieverstrekking, juridisch advies en 
het verdedigen van de belangen die gemeen 
zijn tussen alle aangesloten organisaties.  
 
a. De jagers 
De jagers zijn binnen onze unie 
vertegenwoordigd door de VZW  Koninklijke 
Sint-Hubert Club van België. Deze VZW 
bestaat uit een Waalse en een Vlaamse 
vleugel. De Waalse vleugel vertegenwoordigt 
ongeveer 18.000 jagers, de Vlaamse afdeling 
telt ongeveer 15.000 leden.  
 
b. De schutters 
Volgende organisaties zijn vertegenwoordigd 
binnen onze raad van bestuur: 

• de « Fédération Francophone de Tirs 
Sportifs » (1.600 leden); 

• de «  Fédération Sportive Francophone 
des Sociétés de Tir aux Clays » (erkend 
door Adeps - 1.700 leden); 

• de “Belgian Parcours Shooting 
Association” (BPSA - 1.500 leden, erkend 
via de VSK door Bloso); 

• “Federatie van Kleischutters van het 
Vlaamse land” (erkend door Bloso - 1.300 
leden); 

• « Landelijk Sportschutters Verbond Fros » 
(erkend door Bloso - 4.200 leden); 

• « Östbelgischer Stangenschutz » (1.300 
leden) 

• www.wapenforum.be (1.050 leden) 
 
c. De specialisten 
Onze unie groepeert tevens een aantal 
specialisten (schatting antieke wapens, 
ballistiek, …) alsook de school voor 
wapenmakerij “Léon Mignon” gevestigd te 
Luik. 
 
d. De verzamelaars 
Een tiental verzamelaars zijn rechtstreeks 
aangesloten bij onze unie. Daarnaast 
onderhouden wij goede contacten met de 
Koninklijke Vereniging van de Vrienden van 
het Legermuseum te Brussel. Ongeveer 80 
verzamelaars zijn binnen onze unie 
vertegenwoordigd. 

DOELSTELLINGEN UNACT 
 
1. Recht op wapenbezit 
Het garanderen van het recht van elke 
eerbare, meerderjarige burger om wapens te 
bezitten; dit recht mag niet worden ingeperkt.  
 
2. Een evenwichtige wetgeving 
 
3. Respect voor het eigendomsrecht 
 
4. Een administratief beroep 
 
5. Overlegcommissie wapens 
 
6. Toepassing EU richtlijn 
 
7. Redelijke termijnen 
 
8. Geen beperking aantal erkenningen 
verzamelaars 
 
9. Bescherming schietstanden 
 
10. Vorming ambtenaren 
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