UNION NATIONALE DE L'ARMURERIE, DE LA CHASSE ET DU TIR
NATIONALE UNIE VAN DE WAPENMAKERIJ EN DER JACHT - EN
SPORTSCHUTTERS

Regering kondigt overgangsregeling nieuwe wapenwet aan
In antwoord op een vraag gesteld door Stijn Bex (SPA-Spirit) kondigde de Minister van
Justitie in de Kamercommissie Justitie op 28 november 2006 aan dat de uiterste datum van de
regularisatieperiode uitgesteld werd tot 30 juni 2007. Hierdoor wordt de termijn waarin
burgers zich in orde kunnen stellen met alle vergunningen met meer dan 6 maanden verlengd.
Deze beslissing heeft verschillende positieve effecten voor wapenbezitters en kwam er mede
onder impuls van de acties genomen door het gemeenschappelijk actiefront binnen Unact.
Unact ondersteunde de procedure bij het Arbitragehof die onder ander het gebrek aan
overgangstermijn aanvocht. Voornamelijk dankzij dit arrest (zie arrest 2006/169 van 8
november 2006) werd beslist de termijn te verlengen. Men wou ook het succes van de
inzamelweek verder consolideren.
Verder bevestigt deze beslissing dat ons vroeger advies in onze publicatie “Wat te doen” juist
was. Wie onze raad opvolgde, komt zeker niet bedrogen uit.
Concreet wil dit zeggen wij ons vroeger advies herhalen.
• Jagers stellen zich best al in regel, voor hen is alles geregeld.
• Bezitters van model 9 wapens, die geen jachtverlof hebben en die niet van plan zijn
een sportschutterslicentie aan te vragen, kunnen zich ook al aanbieden op bij hun
lokale politie. Zij krijgen automatisch een vergunning voor 5 of 1 jaar (naargelang het
wapen gekocht is voor of na 1 januari 2006) als ze meerderjarig zijn en geen strafblad
hebben. Ze dienen (nog) geen wettige reden aan te tonen.
• Schutters die een sportschutterslicentie willen aanvragen voor hun ex-model 9 wapens
wachten best nog met hun aangifte. De licentie zal hoogstwaarschijnlijk in maart of
april 2007 een feit zijn. Door de verlenging van de overgangstermijn
• Wapenbezitters met ex-model 4 wapens kunnen best wachten op de uitspraak van het
Arbitragehof, verwacht in maart of april 2007. Deze uitspraak zien wij hoopvol en vol
vertrouwen tegemoet.
Het blijft nog afwachten hoe de verlenging van de overgangstermijn juist zal geformuleerd
zijn. Zodra de definitieve tekst hierover goedgekeurd is in het parlement, lichten we u verder
in.
Wij willen de regering bedanken voor deze verlenging, de overgang naar de nieuwe
wapenwet zal nu veel vlotter kunnen verlopen. UNACT is altijd voorstander geweest van een
goede registratie van alle legaal wapenbezit. Nu wordt tenminste een realistische termijn
geboden waarbinnen men zich in orde kan stellen. De verlenging van de overgangstermijn zal
ook de politiediensten en gouverneurs toelaten om op een correcte en vlotte manier de
vergunningsaanvragen te behandelen.
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

