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WELKOM OP DE 
INTERNATIONALE 
MILITARIABEURS DE 
OOSTENDE 
 
De Nationale Unie van de Wapenmakerij 
en der Jacht- en Sportschutters (UNACT 
ofte Union Nationale de l’Armurerie, de la 
Chasse et du Tir) werd in 1967 opgericht 
op initiatief van verschillende schutters-
federaties, de Koninklijke Sint-Hubertus 
club van België en een aantal fabrikanten, 
groot- en kleinhandelaars en 
verzamelaars. 
 
Het doel van onze unie is om het geheel 
van de sector te groeperen en om de 
belangen van de leden te verdedigen. De 
wetgeving omtrent wapenbezit is uiteraard 
hét onderwerp bij uitstek waarrond onze 
unie werkt. 
 
Onze Unie verenigt wapenfabrikanten, 
importeurs, exporteurs en groothandelaars 
in wapens en munitie, kleinhandelaars, 
jagers, schutters, verzamelaars, musea, 
de school voor de wapenmakerij te Luik en 
een aantal specialisten (o.a. op het vlak 
van taxatie van wapens en ballistiek). 
 
Deze uitgebreide samenstelling en unieke 
expertise op het vlak van alle aspecten 
van het wapengebeuren maken onze unie 
dé organisatie in België die representatief 
is voor de volledige sector. 
  
Wat ook het onderwerp moge wezen 
inzake de regelgeving rond wapens en 
munitie, onze unie beschikt over de nodige 
specialisten die klaar staan om hun 
medewerking aan te bieden. Daarom 
verdedigt de Unie reeds meer dan 38 jaar 
met succes de belangen van de 
wapenbezitters en van de economische 
sector. 
 

BEROEP ARBITRAGEHOF 
WAALS DECREET 
SPORTSCHUTTER 
 
Op 21 mei 2004 (de ultieme datum) heeft  
UNACT een beroep tot vernietiging van 
het decreet van de Franse Gemeenschap 
betreffende de vergunning van sportschut-
ter 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 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. Er dient te worden vermeden 
dat de licentie kan worden gebruikt om het 
privé wapenbezit verder te beperken. 
 
Het decreet kan dus 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 
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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 
bevoegd-heden 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 regelgeving die 
van dit recht een uitzondering willen 
maken. Dergelijke uitzonderingsregimes 
gaan immers onvermijdelijk gepaard met 
arbitraire en willekeurige maatregelen. 
 
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. 
 
U kunt op de hoogte blijven van 
verdere ontwikkelingen door zich 
gratis in te schrijven op onze 
mailinglist. Dit kunt u doen door een 
mail te sturen naar 
unact.secretary@telenet.be. 
 

WETSVOORSTEL 
WAPENWET NEERGELEGD 
DOOR PHILIPPE MONFILS 

Een wetsvoorstel betreffende de 
vervaardiging van, de handel in en het 
vervoer van wapens en munitie werd op 7 
januari 2004 ingediend bij de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers door volksver-
egenwoordiger Philippe Monfils (MR). Dit 
voorstel werd door de plenaire 
vergadering van de Kamer in overweging 
genomen op 15 januari 2004. 
 
Het nieuwe wetsvoorstel wil de bestaande 
wapenwet van 3 januari 1933 opheffen en 
vervangen door een volledig nieuwe 
wettekst. De keuze voor een geheel 
nieuwe tekst is ingegeven door: 
• het feit dat de huidige wetgeving geen 

oplossing biedt voor de problematiek 
van de verspreiding van individuele 
wapens; 

• de bezorgdheid dat de huidige 
wetgeving niet voldoende tegemoet 
komt aan de Europese Richtlijn inzake 
de controle op de verwerving en het 
voorhanden hebben van wapens. 

 
Teneinde tegemoet te komen aan de 
vereisten van de Richtlijn, stelt de auteur 
voor om de registratie van wapens 
sluitend te maken. Elk vuurwapen dient 
geregistreerd te worden in het centraal 
wapenregister. Bovendien worden ook de 
intracommunautaire verrichtingen en het 
transport van wapens gereglementeerd. 
De indeling van de wapens zou worden 
herzien rekening houdend met de indeling 
van de wapens zoals die in de Richtlijn is 
opgenomen.  
 
Het voorstel maakt het mogelijk dat elk 
vuurwapen (dus ook de wapens die nu 
aangifteplichtig zijn onder model 9) kan 
worden afgenomen indien de 
omstandigheden dit vereisen. 
 
Het voorstel wil verder een sluitende 
procedure voor administratief beroep 
invoeren tegen de beslissingen van de 
overheid in verband met wapenbezit. Om 
de kwaliteit van de wetgeving te 
verbeteren, zou ook een Adviesraad voor 
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Wapens worden opgericht. Deze twee 
vernieuwingen zijn gebaseerd op amende-
menten aangenomen in de Commissie 
Justitie van de Senaat tijdens de 
besprekingen van het voorstel 
"Verwilghen" dat, zoals u allicht heeft 
vernomen, uiteindelijk niet is aangenomen. 
 
Onze Unie volgt met aandacht de 
verdere ontwikkelingen in verband 
met dit wetsvoorstel. Wie zich 
inschrijft op onze mailinglist zal  op 
regelmatige basis een nieuwsbrief 
ontvangen. U kan zich gratis 
inschrijven op deze nieuwsbrief 
door een mail te sturen naar 
unact.secretary@telenet.be
 
 

LEDEN -  SYMPATHISANTEN  
De activiteiten van Unact zijn mogelijk 
dankzij de bijdragen die we ontvangen van 
onze leden (handelaars, fabrikanten, 
groothandels, aanverwante verenigingen, 
...) en van de leden sympathisanten. 
 
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 Bank) van Unact..  
 
We rekenen op uw steun ! 
 

 
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 door willekeurige en arbitraire 
administratieve maatregelen. 
 
2. Een evenwichtige wetgeving 
Alle partijen moeten de wederzijdse 
rechten en verplichtingen in het kader van 
het vergunningensysteem respecteren. 
Wettelijke termijnen moeten door de 
overheid nageleefd worden. Een 
beslissing over een vergunningsdossier 
zou mogelijk moeten zijn binnen een 
termijn van drie maand. 
In de administratieve procedures dient een 
inhoudelijke motiveringsverplichting voor 
de overheid te worden ingebouwd. Op 
deze manier moet een nieuwe wet de 
willekeur vermijden. 
 
3. Respect voor het eigendomsrecht 
Er mag niet geraakt worden aan het 
eigendomsrecht van de wapenbezitters. 
Maatregelen die erop gericht zijn om een 
wapenbezitter tijdelijk of definitief zijn 
wapens te ontnemen vormen een 
onaanvaardbare aantasting op diens 
eigendomsrecht. Enkel een gerechtelijke 
instantie mag bevoegd zijn om een 
dergelijke maatregel op te kunnen leggen 
 
4. Een administratief beroep 
Er dient een eenvoudige 
beroepsprocedure te worden ingevoerd 
tegen de schorsing of intrekking van 
erkenningen of vergunningen. Deze 
beroepsprocedure moet toegankelijk en 
snel zijn. De huidige administratieve 
procedures bij de Raad van State bieden 
onvoldoende rechtsbescherming aan de 
wapenbezitter of – handelaar. 
 
5. Overlegcommissie wapens 
Een adviescommissie inzake wapens 
dient opnieuw te worden ingevoerd. 
Binnen deze commissie dienen de 
vertegenwoordigers van alle betrokkenen 
in de wapensector aanwezig te zijn. De 
commissie dient te worden geconsulteerd 
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telkens de overheid voornemens is een 
wijziging aan te brengen aan de 
regelgeving inzake wapens. Deze 
commissie kan onder andere expertise 
aanreiken in verband met de definitie van 
wapens, munitie of elk ander voorwerp dat 
men aan een bijzondere regeling wil 
onderwerpen. Het advies van deze 
adviescommissie dient te worden gevoegd 
bij de wetsvoorstellen of –ontwerpen en bij 
de ontwerpen van administratieve 
besluiten. 
 
6. Toepassing EU richtlijn 
De indeling der wapens dient gebaseerd 
te zijn op wat bepaald is in de Europese 
wapenrichtlijn (Richtlijn 91/477 EG). Er zijn 
geen redenen om bij de omzetting van 
deze richtlijn in intern recht verder te gaan 
dan wat de richtlijn vooropstelt. 
 
In de bijlage tot deze richtlijn heeft men op 
Europees niveau een definitie gegeven 
van de verschillende categorieën wapens. 
Met deze indeling dient rekening te 
worden gehouden. 
 
7. Redelijke termijnen 
De huidige regels voorzien niet in een 
termijn waarbinnen de overheid zich dient 
uit te spreken bij het verlenen van een 
erkenning (erkenningen wapenhandel, 
schietstanden of verzamelaars. Men is 
hier afhankelijk van de goodwill van de 
lokale overheden. De NUWJS stelt dat het 
mogelijk moet zijn om binnen een maand 
uitspraak te doen over de moraliteit van 
een persoon. 
 
8. Geen beperking aantal 
erkenningen verzamelaars 
Het is onaanvaardbaar dat het aantal 
erkenningen voor verzamelaars wordt 
beperkt 
tot de reeds toegekende erkenningen. 
Bovendien werkt het heel ontradend dat 
een verzamelaar vooraf een thema moet 
kiezen, en reeds tien maal een vergunning 
binnen dit thema dient te hebben 
aangevraagd. 
 
9. Bescherming schietstanden 
Het voortbestaan van de schietstanden 
dient gegarandeerd te worden. Ze moeten 
gepromoot worden. Verder dienen de 

schietstanden van het leger van de lokale 
besturen en politiediensten ook voor 
particulieren toegankelijk te zijn. De 
investeringen die particulieren maken in 
kwalitatieve schietstanden mogen niet 
worden belemmerd. Het wetgevend kader 
dient aanvaardbaar en realistisch te zijn. 
 
 
10. Vorming ambtenaren 
De overheid dient in voldoende opleiding 
te voorzien voor haar ambtenaren die de 
regelgeving in verband met wapens 
uitvoeren. 
 

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

MAILINGLIST 
 
Wenst u op de hoogte gehouden te 
worden van nieuwe initiatieven van onze 
Unie, of wenst u regelmatig informatie te 
ontvangen in verband met de laatste 
ontwikkelingen op het vlak van de 
wapenwetgeving ? 
 
U kunt zich inschrijven op onze gratis 
mailinglist door een E-mail te sturen naar 
unact.secretary@telenet.be. We proberen 
minstens maandelijks een nieuwsbrief 
online te versturen.  
 
Eind september 2004 wordt onze nieuwe 
website gelanceerd. De nieuwe website 
zal regelmatig worden bijgewerkt zodat u 
steeds op de hoogte zult zijn van de 
laatste ontwikkelingen. 
 
Unact respecteert de wetgeving omtrent de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
U kunt steeds uw gegevens zoals opgenomen 
in onze bestanden consulteren, laten wijzigen 
of laten verwijderen. Alle vragen in dit verband 
kunnen gericht worden aan unact@telenet.be. 
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