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VRAAG VAN HET PARLEMENT 

Philippe Pivin (MR) stelt minister Geens een vraag over de op 17 april voorgestelde besluiten van het 
Europese SAFTE-onderzoeksproject (Studying the Acquisition of illicit Firearms by Terrorists in 
Europe), dat gecoördineerd werd door het Vlaams Vredesinstituut. Daarin wordt gewezen op de banden 
tussen terrorisme en illegale wapenhandel, maar ook op de gebrekkige samenwerking tussen de 
bevoegde diensten en op de ontoereikende aandacht voor de opsporing van de netwerken rond illegale 
wapenaankopen.  
 
Welke lering trekt de minister uit de maatregelen die al werden genomen, zoals het Kanaalplan? Zal hij 
op grond van de conclusies van het Europese onderzoek de coördinatie tussen de actoren van de strijd 
tegen illegale wapenhandel en die van de terrorismebestrijding versterken? Zal de minister bijzondere 
toezichtsmaatregelen nemen in de gevangenissen om de banden tussen criminele en 
radicaalreligieuze netwerken op te sporen?   
 
ANTWOORD VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE 

Minister Koen Geens onthoudt van de SAFTE-studie dat er lichte en oorlogswapens rondgaan in het 
illegale circuit. Het gaat enerzijds om wapens die worden ingevoerd uit de Balkan en anderzijds om 
geneutraliseerde wapens die worden gereactiveerd. Criminelen bevoorraden zich op internet en in de 
gevangenissen, maar de nieuwe onderzoeksmethoden inzake wapenhandel, met onder meer 
telefoontap, dragen vrucht.  
 
Minister Geens toont zich ook tevreden dat de geruchten als zou ons land een draaischijf zijn voor 
illegale wapenhandel, door de studie worden ontkracht. Hij zal de studie op de agenda van het 
Interfederaal overlegcomité ter bestrijding van de illegale wapenproductie en -handel zetten en vraagt 
de heer Pivin hierop terug te komen nadat hij de studie en de daaraan te verbinden acties heeft 
geanalyseerd.  
 
HET PARLEMENT KRIJGT HET LAATSTE WOORD 

Philippe Pivin (MR) begrijpt dat de minister de nodige tijd uittrekt om de besluiten van het rapport te 
bestuderen, maar wijst erop dat de coördinatie tussen de diensten erg belangrijk is. Ook de 
onderzoekscommissie over de aanslagen maakte al duidelijk dat informatie-uitwisseling cruciaal is in 
het kader van terrorismebestrijding.  
 
 
 
 
 
 
[Dit is een korte informatieve nieuwsflits over de mondelinge vragen die in plenaire vergadering werden 
gesteld. Een meer uitgebreide weergave van de interventies van de diverse sprekers vindt men na de 
plenaire hier: tinyurl.com/y78r6x9a.]  

 

 

 


