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Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat UNACT, naast juridische acties, ook diverse politieke 
acties blijft ondernemen om tot een betere wetgeving te komen rond wapenbezit. Wij 
volgende op de voet elke ontwikkeling op politiek vlak. Tijdens de voorbije maanden hadden 
wij gesprekken met politici uit alle fracties. Wij volgden alle parlementaire vergaderingen 
omtrent de wapenwet en namen geregeld deel aan hoorzittingen in het parlement. Daarnaast 
blijft onze unie actief als lobby organisatie. 
 
Zoals u weet, heeft ELK Vlaams parlementslid voor de nieuwe wapenwet gestemd in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers. De enige twee onthoudingen werden gegeven door de 
heren Monfils en Denis, beiden MR. Daarnaast had geen enkele Vlaamse partij, ook niet de 
oppositie, de moed om de wapenwet te evoceren in de Senaat. 
 
Om deze redenen besliste de Raad van Bestuur van Unact om geen stemadvies uit te brengen 
voor een bepaalde partij. Wél willen wij onze leden een beeld geven over de initiatieven van 
politici die gericht waren op het herstellen van het evenwicht in de wapenwetgeving. Hierna 
geven we, per kieskring, een overzicht van parlementsleden die interessante initiatieven 
namen. Wij roepen op om algemeen genomen een voorkeurstem te geven. Dat is de enige 
manier om de partijpolitiek af te straffen en om onze steun uit te drukken aan politici die 
bereid zijn om onze zaak te steunen. Lijststemmen zijn uit den boze en steunen enkel de 
lijstvorming zoals die door de partij is vastgelegd. 
 

1. Senaat 
 
De grootste Vlaamse kieskring is de kieskring voor de Senaat. Elke Vlaming kan zijn stem 
uitbrengen op de senaatslijst. Kamerlid Stef Goris (open-VLD), die de evaluatiecommissie 
voor de wapenwet voorzat, staat op de zevende plaats van de open-VLD lijst voor de Senaat. 
Stef heeft ons de voorbije maanden sterk gesteund. Via de evaluatiecommissie wapenwet 
slaagde hij erin tot een consensus te komen binnen alle partijen om de wet aan te passen. De 
voorgestelde aanpassingen gaan voornamelijk over het afschaffen van de beperkte duur van 
vergunningen, het aanpassen van de taksen en het oplossen van het probleem van de 
“passieve” wapenbezitters die hun wapen zouden moeten kunnen houden als het tijdelijk 
onbruikbaar is gemaakt. Uiteindelijk werden de 10 resoluties van de werkgroep niet meer 
omgezet in een wettekst omdat de minister van Justitie hier geen initiatief wou nemen. 
 
Bovendien is Stef zelf wapenbezitter, jager en sportschutter. Hij kent dus de problematiek van 
de wapenbezitters, en wil zich ten volle engageren om de nodige aanpassingen te doen aan de 
wapenwet. Wij hebben een interview met Stef afgenomen in april 2007 dat hierna is 
opgenomen. U zult merken dat Stef zich engageert om tot een betere wet te komen waarbij 
met onze verzuchtingen rekening wordt gehouden. Overtuig uzelf, en breng ook een bezoek 
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aan www.stefnaardesenaat.be. Stef is de enige kandidaat die het openlijk opneemt voor de 
wapenbezitters, sportschutters, jagers en buitenmensen en daar ondubbelzinnig campagne 
rond voert. 
 
 

2. Kieskring West-Vlaanderen 
 
Weinig kandidaten die voorkomen op de kieslijsten in West-Vlaanderen hebben in het 
parlement initiatief genomen omtrent de wapenwet. Wij hadden echter een positief contact 
met Karlos CALLENS (Open – VLD, 9de plaats opvolgers). Karlos Callens was in het 
Vlaams Parlement verslaggever in het kader van het decreet houdende het statuut van de 
sportschutter. Hij heeft een bijdrage geleverd om het decreetgevend proces efficiënt te laten 
verlopen.  
 
 

3. Kieskring Oost-Vlaanderen 
 
In Oost-Vlaanderen heeft voornamelijk Tony Van Parys (CD&V) diverse initiatieven 
genomen in de kamercommissie Justitie. Hij kwam dikwijls tussen en interpelleerde minister 
over slordigheden in de wapenwet en over gevaarlijke toestanden bij de opslag van 
ingezamelde wapens bij de politiediensten. Tony Van Parys is echter kandidaat op de 
Senaatslijst. Naar verluid zou Pieter De Crem (CD&V, lijsttrekker kamer) , die tevens 
bezig is met justitie, er voorstander van zijn om de wapenwet meer evenwichtig te maken. 
 
 

4. Kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 
 
Filip De Man en Bart Laermans (Vlaams Belang) voerden tijdens de vergadering van de 
kamercommissie Justitie sterke oppositie tegen minister van Justitie Laurette Onkelinx. Ook 
hun partij had echter de moet niet om tegen de wapenwet te stemmen. Het duo diende tevens 
een verdienstelijk wetsvoorstel in waarin voorgesteld wordt om de wapenwet meer 
evenwichtig te maken. 
 
 

5. Kieskring Limburg 
 
Liesbeth Van der Auwera (CD&V, 2de plaats kamer) was op de vergadering van de 
kamercommissie Justitie van 17 mei 2007 één van de zeer weinige kamerleden die de moed 
hadden om tegen de stroom in te gaan, en om te proberen de wet nog werkbaar te maken. 
Bijna met de moed der wanhoop heeft ze gedurende uren het debat op een pittige manier 
gevoerd. Spijtig genoeg mocht het niet baten. Later, in de commissievergadering Justitie van 
13 december 2006, diende Liesbeth diverse amendementen in om de wapenwet te herzien. De 
amendementen waren erop gericht om een oplossing te vinden voor passieve wapenbezitters 
(die hun wapen zonder wettige reden mogen houden als de slagpin verwijderd is) en 
beoogden ook het principe van de tijdelijke vergunningen af te schaffen en te vervangen door 
een periodieke aangifte. 
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6. Kieskring Leuven 
 
Binnen de kieskring Leuven staat Katia della Faille-de Limburg Stirum op de 2de plaats 
van de Open-VLD lijst. Katia is afkomstig uit een jagersfamilie en kent dus de problematie 
van de wapenbezitters en de jagers. Op andere lijsten vonden we ook Peter Vandenbussche 
op de vijfde plaats bij het Vlaams Belang. Peter is secretaris van een Vlaams Brabantse 
schuttersvereniging. 
 

7. Kieskring Antwerpen 
 
Martine Taelman (Open-VLD, 4de plaats kamerlijst) was voorzitter van de 
kamercommissie Justitie en is afkomstig uit een jagersfamilie. Na het stemmen van de 
wapenwet zag ze al snel in dat aan de wet verbeteringen nodig waren. Ze stuurde mee het 
parlementair initiatief om een parlementaire werkgroep op te richten die de wapenwet moest 
evalueren. Daarnaast nam Martine Taelman diverse initiatieven (vraagstelling 
sportschutterslicentie) 
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