
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ARS NOBILIS steunt en vraagt begrip voor de juwelier uit Oostakker  

 

Naar aanleiding van de feiten in Oostakker, wil de Belgische Federatie voor Juwelen en 

Uurwerken – ARS NOBILIS, als nationale beroepsvereniging van de Belgische juwelensector 

in de eerste plaats haar steun betuigen aan de juwelier die in zijn eigen zaak slachtoffer 

werd van een gewelddadige overval.  Wij betreuren eveneens de noodlottige afloop van 

de feiten maar hebben vooral begrip voor de reactie van de juwelier die schoot op de 

overvaller die hem en zijn familie bedreigde.   

Als beroepsorganisatie maant Ars Nobilis de sectorleden aan om, in overeenkomst met de 

wet, geen gebruik te maken van wapens om zich in dergelijke situaties te verdedigen.  Maar 

de organisatie begrijpt zeer goed de emotionele toestand waarin de juwelier verkeerde en 

vraagt daar ook begrip voor.   

Juweliers, en ook de andere leden van onze sector, worden de laatste jaren immers verplicht 

om hun werk te doen in een permanente sfeer van angst en onveiligheid.  Dag in dag uit 

leven zij met het bewustzijn en de schrik dat zij en hun zaak iedere dag overvallen kunnen 

worden, of slachtoffer kunnen worden van een inbraak of van een (poging tot) gijzeling.  De 

toename van dit soort feiten zorgt voor een verhoogde stress en zenuwachtigheid en leidt 

ten slotte tot een impulsieve reactie wanneer de juwelier dan plots met dergelijke gevreesde 

omstandigheden wordt geconfronteerd en er alleen voor staat om die situatie aan te 

pakken.     

De vraag die men zich vandaag moet stellen, is niet: mag de juwelier zich in dit geval 

verdedigen, mag hij een wapen bovenhalen omdat hij zichzelf en zijn bezit bedreigd voelt ?    

Maar wel: waar halen die misdadigers het recht vandaan om bij een handelaar binnen te 

stappen met zware wapens, en hem, zijn familie, medewerkers en klanten te bedreigen en 

hierbij zeer gewelddadig op te treden ?  

Als beroepsvereniging willen wij er opnieuw duidelijk op wijzen dat er met spoed concrete 

maatregelen moeten worden genomen, anders zal dit nog meer levens eisen.  Want in de 

sector heerst meer en meer het gevoel dat onze mensen zich niet meer zo maar weerloos  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

willen laten doen en dat zij bereid zijn om zichzelf maar ook datgene waar ze jàren voor 

hebben gewerkt, tot het uiterste te verdedigen.   Juweliers wéten dat ze er alleen voor 

staan en dat de overheid in gebreke blijft om ervoor te zorgen dat zij in veilige 

omstandigheden hun job kunnen uitoefenen. 

De Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken – ARS NOBILIS vraagt daarom met 

aandrang  

1/ een duidelijk signaal van de overheid dat er een beleid van ”nultolerantie” tegen 

gewapende overvallen zal worden gevoerd. De minister van justitie moet aangeven dat 

gewapende overvallen absoluut niet thuishoren in België, hij moet een ”lik op stuk beleid” 

willen voeren ten opzichte van deze misdadigers en een duidelijk signaal geven dat strenge 

straffen zullen volgen voor dergelijke misdaden. 

2/ strengere straffen voor misdadige feiten, zowel voor inbraken als voor (gewapende) 

overvallen en gijzelingen. Deze maatregel zal levens redden, zowel van overvallers, als van 

klanten en juweliers.    

3/ meer gecoördineerde steun vanwege de gecoördineerde politiediensten,  ‘meer blauw 

op straat’ en bijgevolg een grotere pakkans. Zodat zowel de georganiseerde ‘professionele’ 

daderbendes als de jonge amateurs goed beseffen dat de kans dat ze in België opgepakt 

worden voor hun gewelddaden niet alleen wel degelijk reëel, maar ook zeer groot is.  

 

 

Voor meer informatie: Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken – ARS NOBILIS, 

mail@arsnobilis.be, Jan Orye, Voorzitter, T. 0474/88 15 54 –  Marie-Christine Heeren, 

Algemeen Secretaris, T. 0499/722 882.  
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