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NIEUWE WAPENWET IS ONUITVOERBAAR 

 
UNACT, de Nationale Unie van de Wapenmakerij en der Jacht- en Sportschutters neemt 
kennis van het bericht op "GVA online" waarin wordt uiteengezet dat de gouverneurs 
oordelen dat de nieuwe wapenwet onuitvoerbaar is. GVA merkt terecht op dat de werklast op 
provinciaal niveau hierdoor onwerkbaar hoog oploopt. 
 
Voor onze Unie is dit geen verrassing. Wij verwijzen naar de persberichten die u op onze site 
vindt waarin wij berekenden dat de situatie zelfs nog erger is dan de gouverneurs beweren. 
Vooreerst zet de nieuwe wet alle wapens op vergunning. Met andere woorden, elk wapen 
dat nu geregistreerd is op "model 9" dient ook te worden vergund. Ook deze aanvragen 
dienen onderzocht te worden (naar gerechtelijke antecedenten, er is geen politieonderzoek 
vereist). Deze categorie wapens, die dient op vergunning geplaatst te worden, is net de 
grootste categorie, het aantal van dergelijke wapens wordt op ca 650.000 geschat in ons 
land. Daarnaast, als men ervan uitgaat dat de wet volledig wordt uitgevoerd, moeten ook nog 
de illegale wapens worden geregistreerd. We nemen aan dat de inzamelacties succes zullen 
hebben. 
 
Als we dit allemaal optellen, komt het er dan op neer dat in het land tussen de 1,2 en de 1,8 
miljoen wapens dienen vergund tegen 9 december 2006. We mogen niet vergeten dat ook 
de vakantieperiode voor de deur staat. 
 
De nieuwe wet zal ook veel geld kosten aan de sociale zekerheid. Voor elke vergunning 
dient tevens een medisch attest te worden voorgelegd. Ook de huisartsen zullen het dus 
drukker krijgen door de nieuwe wet. Deze consultaties zullen tevens een meerkost 
betekenen voor de ziekteverzekering. 
 
Zoals ten onrechte beweerd werd in sommige pers, heeft Unact niets tegen een 
evenwichtige wapenwet. De wet van 8 juni 2006 is echter aangenomen in het kader van de 
"steekvlam"-politiek na een parlementair debat nauwelijks die naam waardig. Op nog geen 6 
uur was de tekst finaal. Er was zelfs geen bereidheid om amendementen die ertoe strekten 
de wet uitvoerbaar te maken aan te nemen. De meerderheidsfracties hadden teveel schrik 
dat een nieuwe wapenwet lang zou aanslepen, en verkozen dan maar snel een wet te 
stemmen met talrijke gebreken (zoals nu blijkt), eerder dan een werkbare wet te maken. 
 
Als deze wet onuitvoerbaar is, zal dit de openbare veiligheid in het gedrang brengen. Zo is 
het niet denkbeeldig dat wapens niet geregistreerd geraken, en dus verdwijnen in de 
illegaliteit. Dit is net het omgekeerde dan wat de nieuwe wet wil bereiken. 
 
De nieuwe wet maakt ook alle vergunningen tijdelijk, voor een periode van maximum 5 jaar. 
De werklast op het niveau van de gouverneurs en van de lokale politie zal dus blijvend hoog 
liggen. Bij vernieuwing van de vergunning wordt immers dezelfde procedure gevolgd als bij 
een eerste vergunning. De beperking in de tijd van de vergunning ondergraaft de 
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rechtszekerheid van de wapenbezitters, en is een ernstige aantasting van het 
eigendomsrecht.  
 
Zoals Unact aankondigde in een eerste reactie naar aanleiding van de feiten in Antwerpen, 
zal een nieuwe wapenwet geen familiedrama's of zinloos geweld voorkomen. Het nieuwste 
incident op tram 23 is daar een schrijnen voorbeeld van, alsook alle andere steek en 
kloppartijen die dit weekend weer talloze levens eisen. Een wapenwet is niet het juiste 
instrument om zinloos geweld te vermijden. 
 
UNACT blijft de nieuwe wet aanvechten met alle juridische middelen mogelijk. Er zal een 
schorsings- en vernietiginsberoep worden ingesteld tegen de nieuwe wet bij het Arbitragehof. 
Meer info hierover verschijnt binnenkort op onze website. 
 
Unact vertegenwoordigt zowel de economische activiteiten met vuurwapens voor de civiele 
markt (kleinhandelaars, groothandelaars, importeurs, fabrikanten, ambacht, ...) als de legale 
wapenbezitters (zoals jagers, sportschutters, verzamelaars, etc...) 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Nico Demeyere, juridisch adviseur (0484 594 276). 
Voor interviews kunt u terecht bij JM Demaret (0486 347 470). 
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