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Persbericht
Wapeninzamelactie 'Ongewenst Gewapend' - inzamelweekend op 22 en 23 april
2006
OP VOORSTEL VAN GOUVERNEUR ANDRE DENYS WORDT MEEGEDEELD:
De politie, het openbaar ministerie en de gouverneur organiseren in de
provincie Oost-Vlaanderen tijdens het weekend van 22 en 23 april 2006 een
inzamelactie voor ongewenste wapens en munitie, zowel legale als illegale.Het
is voor het eerst dat zo'n wapeninleveractie in België wordt georganiseerd.
Met deze wapeninzamelactie willen de organisatoren vooral de publieke
veiligheid verhogen. Wapenbezit is daarbij een belangrijk aspect. Diverse
studies wezen uit dat hoe minder wapens er in omloop zijn, hoe veiliger een
samenleving is. Recent nog werd een 16-jarige jongen uit Tongeren op school
opgepakt omdat hij in de klas zat met pistool en patronen in zijn boekentas!
Daarom worden alle Oost-Vlaamse inwoners opgeroepen om tijdens het
inzamelweekend hun ongewenste legale en illegale wapens in te leveren bij de
lokale politie. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid geboden om illegaal
wapenbezit om te zetten in legaal bezit (= op vergunning).
2 miljoen wapens
Er is nood aan deze actie. In Nederland bijvoorbeeld heeft men al geruime tijd
ervaring met wapeninzamelacties. Zo werden tijdens een landelijke actie in het
najaar van 2000 6 026 wapens ingeleverd. Dit stemt overeen met 6% van de
illegale wapens in Nederland. Belgische experten schatten dat er in België
tot2 miljoen vuurwapens in omloop zijn. Er wordt aangenomen dat er daarvan1
miljoen illegaal zijn. Daarnaast neemt men aan dat er nog ongeveer 180 000
niet-geregistreerde jacht- en sportwapens in omloop zijn. Dat betekent dat
zo'n 1,18 miljoen wapens niet bekend zijn bij de overheid. Voor wat OostVlaanderen betreft, gaan de organisatoren uit van ongeveer 118 000 wapens in
omloop, waarvan er 50 411 in het centraal wapenregister geregistreerd zijn en
ongeveer 68 000 illegaal of niet geregistreerd.Indien men de 6% van Nederland
als streefdoel neemt, moeten er met de actie 'Ongewenst Gewapend' 4 000 wapens
ingezameld worden. De organisatoren willen evenwel benadrukken dat 'Ongewenst
Gewapend' evenzeer om sensibilisering gaat!
Lokale inzamelpunten
Ook qua concept is deze actie uniek. Alle politiezones voorzien op hun
grondgebied één of meerdere inzamelpunten. Hier kunnen de inwoners van de zone
zich tussen 8.30-12 uur en 13-17 uur aanbieden. Ze kunnen er ofwel vrijwillige
afstand doen van hun wapen ofwel dienen ze een regularisatieaanvraag in met
het oog op de legalisering van het bezit (het wapen wordt gedurende de
vergunningsprocedure ingehouden). Het uitgangspunt is een éénmalige
verschijning bij de lokale politie.Springtuigen worden in het kader van de
actie niet aanvaard. Bezitters daarvan kunnen op elk ogenblik contact opnemen
met hun lokale politie.
Opslag van de ingeleverde wapens en munitie Elk ingeleverd wapen krijgt een
label. De politie gaat vervolgens na of er geen misdrijf mee werd gepleegd dan
wel of het om een wapen gaat dat gesignaleerd is wegens verlies of diefstal.
Alle ingeleverde wapens worden naar het centraal verzamelpunt in Gent

gebracht, zowel op zaterdagavond als op zondagavond. De voor regularisatie
ingehouden wapens blijven bij de lokale politie.
Resultaten
Het eindresultaat wordt, na ontvangst van de evaluatieformulieren, op maandag
24 april 2006 bekendgemaakt.De gegevens worden verzameld door het centraal
aanspreekpunt (helpdesk), Sint-Michielshelling 7 in Gent. Dat centraal
aanspreekpunt staat gedurende het hele weekend ter beschikking van de
politiezones om hen te helpen met dringende veiligheids-, wapentechnische,
juridische en organisatorische vraagstukken.
Eindbestemming ingeleverde wapens
Op het centraal verzamelpunt zal in de weken na het inzamelweekend een
toetsingscommissie van experten aan het werk gaan. De taak van deze commissie
bestaat er voornamelijk in om aan de territoriaal bevoegde procureur des
Konings (Gent, Dendermonde, Oudenaarde) de eindbestemming van de op hun
grondgebied ingezamelde wapens voor te stellen. Normaliter en principieel zal
de vernietiging van de ingezamelde wapens worden voorgesteld. Slechts
uitzonderlijk, bij wapens met een bijzondere historische of didactische waarde
zou als bestemming een overheidsmuseum of een politieacademie overwogen kunnen
worden.
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