Meerderheid amendeert aanpassingen aan wapenwet
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Brussel - Het wetsontwerp voorziet in een nieuwe regularisatieperiode voor wie zonder vergunning een vuurwapen bezit. De
overheid voerde eerder al zo’n periode in.
Maar ondanks het succes, circuleren er nog steeds veel wapens in de illegaliteit. Daarom zal iedereen, in ruil voor immuniteit voor
strafvervolging, zijn niet-vergund wapen kunnen laten vergunnen, afleveren bij de politie, verkopen of laten neutraliseren.
De wettekst voert echter ook een verbod in op de vrije verkoop van laders. De minister wilde daarmee een hiaat in de wetgeving
aanpassen waardoor het vandaag mogelijk is zonder wapenvergunning een wapenwinkel binnen te stappen en een lader te kopen.
Zijn ontwerp voorzag dat dit enkel nog mogelijk zou zijn voor wie een wapenvergunning bezit of erkend is als verzamelaar. Bovendien
zou de lader bij het vergunde vuurwapen moeten passen.
Dat laatste ging veel te ver voor de wapenverenigingen. Volgens Daniel Beets van de Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers
(AVWL) hebben vele wapenbezitters laders liggen, bijvoorbeeld voor wapens die ze ooit gehad hebben, maar waarvoor ze vandaag
geen vergunning meer hebben. “Dat zou niet eerlijk zijn voor die grote hoop legale bezitters die met alles in orde zijn”, vindt ook
Kamerlid Koenraad De Groote (N-VA).
Hij diende samen met de collega’s een aantal amendementen in. Zo zullen jagers en sportschutters laders mogen bezitten voor
het type wapen waarvoor ze een vergunning bezitten, en dus niet enkel voor dat wapen zelf. Wie toch een lader heeft zonder
wapenvergunning, zal dat tijdens de amnestieperiode gratis kunnen laten regulariseren. “Geen nodeloze en ingewikkelde procedures
die niets bijbrengen aan de veiligheid”, licht Carina Van Cauter (Open Vld) het compromis toe, al vreest De Groote dat de politie alsnog
zal worden overstelpt met aangiftes.
Nieuw is dat een poging tot inbreuk op de wapenwet voortaan strafbaar wordt. Dat was een lacune in het materieel strafrecht,
waardoor iemand bijna op heterdaad moest betrapt worden om binnen de toepassing van de strafwet te vallen. “Iemand die via internet
wapens wil aanschaffen en wordt onderschept terwijl hij contacten probeerde te leggen, viel daar bijvoorbeeld buiten”, weet Van
Cauter. Stefaan Van Hecke (Groen) steunt deze aanpassing. Hij merkt op dat ook het Vlaams Vredesinstituut op die tekortkoming had
gewezen.
(belga)

Copyright © 2017 gopress. Alle rechten voorbehouden

