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UNACT 080715  WAPENWET van  juli 2008.  WIJZIGING VAN DE WET

Beste Vrienden Wapenliefhebbers,

In bijlage het analytisch verslag van de debatten die donderdag 10 /07/ 2008 hebben 
plaatsgevonden tijdens de pleinaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
http://www.unact.org/nlmain/pdf/080717KAMERCHAMBRE2008jul.pdf

Een grondige doorname van de tekst zou U moeten toelaten nu al te weten te komen voor 
wie ge bij de volgende verkiezingen zeker niet moet stemmen.

Wij hebben hiermede het genoegen de kommentaren bekend te maken die ons zijn 
toegekomen  (per alfabetische volgorde) van de MR 
http://www.unact.org/frmain/pdf/080717MRMODLOI.pdf
de PS http://www.unact.org/frmain/pdf/080717DIRUPO.pdf    
en de cdH  http://www.unact.org/frmain/pdf/080717CDH.pdf  

Tot op heden hadden wij nog geen andere officiële versies  o.a. van   de CDV en de O-VLD, 
alhoewel wij kontakten hebben met de meeste partijen.

Wij brengen hiermede geen kritiek uit op de stellingnamen van de partijen die de verdienste 
hebben gehad het probleem te onderzoeken en tot het besluit zijn gekomen dat een 
herziening van de Wapenwet zich opdrong.

Wij moeten ons even wel geen illusies maken. De Wet moet nog verder herzien en verbeterd 
worden. Wij leggen ons daarop toe in dialoog met de Partijen die naar ons willen luisteren. 
Bezoek regelmatig de nieuwe Site van de Unact www.unact.org  Ge zult er ook te weten komen 
waarom onze vereniging wat problemen heeft gehad inzake kommunikatie.

Schrijf U in op onze informatika bestanden: http://www.unact.org/nlmain/main_form.php  we zulllen 
U dan op de hoogte kunnen houden van al wat wij ondernemen. Om praktische redenen is 
het momenteel niet mogelijk een gedetailleerd antwoord te geven op te persoonlijke vragen. 
Dit zou kunnen eens dat wij een nieuw sekretariaat hebben samengesteld. Men moet weten 
dat al het werk tot op heden gedaan wordt door een kleine ploeg vrijwilligers.

Men mag ook niet vergeten, volgende cijfers zijn moeilijk volledig te staven maar zijn een 
feit dat niet kan worden weerlegd, dat bij het in voege treden van de Wapenwet van 2006, 
dit land +- 480.000 wapenbezitters telde. Dit zijn nota bene voorzichtig geraamde minimale 
cijfers die vermeld werden door de Bevoegde Overheden tijdens de verhoringen van de 
Werkgroep van de Kommissie Justitie van de Kamer.

Daarvan moet men, spijtig genoeg, de wapens aftrekken die door de goedgelovige eigenaars 
werden neergelegd op hun Politiekommissariaat. Daarvan kan men dan ook het aantal 
eigenaars aftrekken die zich in hun lot of over hun statuut blijken te berusten. Goed en wel 
blijven er dan toch ongeveer 300.000 wapenbezitters over.

Secrétariat - secretariaat:
U.N.A.C.T. – L. Baekelandstraat 3 - 2650 EDEGEM -  (03) 449 49 78 -  (016) 89 48 69

www.unact.be - info@unact.be - Fortis 240 - 0675100 - 81

http://www.unact.be/
http://www.unact.org/nlmain/main_form.php
http://www.unact.org/
http://www.unact.org/frmain/pdf/080717CDH.pdf
http://www.unact.org/frmain/pdf/080717DIRUPO.pdf).en
http://www.unact.org/frmain/pdf/080717MRMODLOI.pdf
http://www.unact.org/nlmain/pdf/080717KAMERCHAMBRE2008jul.pdf


UNION NATIONALE DE L'ARMURERIE, DE LA CHASSE ET DU TIR

NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT - EN 
SPORTSCHUTTERS

 

En in tegenstelling met de kwalijke beweringen van onze tegenstrevers, zijn wapeneigenaars 
geen potentiële kriminelen. Deze hebben een sociaal leven zoals al hun medeburgers. Dit 
betekent dat de Wet rechtstreeks 300.000 gezinnen treft, dus grosso-modo een minimum 
van 700.000 tot 750.000 mensen.

Daar waar voor iedereen het algemeen rechtsbeginsel geldt dat zelfs de zwaarste en meest 
onverbeterlijke kriminelen verondersteld worden onschuldig te zijn zolang ze niet definitief 
werden veroordeeld, onze meest verbeten tegenstrevers, naar eigen goedenken, een nieuw 
rechtsbeginsel invoeren voor een kategorie van onschuldige medeburgers die wel op 
voorhand, zonder bewijzen en enige vorm van proces, worden veroordeeld. Daarbij 
verschuilen zij zich achter argumenten zoals: dat de statistieken bewijzen dat.. enz. 
Statistieken die zij nadien nergens kunnen voorleggen.

We zullen de strijd tegen belachelijke, willekeurige en ontoepasbare Wetten verder 
voortzetten.

Met vriendelijke groeten.

De UNACT/NUWJS

Text van de wet  http://www.unact.org/nlmain/pdf/080717UNACT_474epreuve.pdf
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