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Samenvatting

- Na de nieuwe wapenwet van 2006 nam het vuurwapenbezit af maar sinds 2010 neemt het vuur-
wapenbezit – en dan vooral het bezit met het oog op sportief en recreatief schieten en de jacht-  
opnieuw toe in België en Vlaanderen.   

- In onze bevraging van juni 2019 van ongeveer 2500 Vlaamse volwassenen, geeft 4.1% aan 
momenteel binnen het gezin minstens één vuurwapen te bezitten; 7.6% bezat vroeger een vuur-
wapen. Daarnaast geeft 4% van de respondenten aan de aanschaf van een vuurwapen te over-
wegen. Zelfbescherming en veiligheid zijn voor die laatste groep de meest genoemde motieven.

- Onveiligheidgevoelens en een grotere goedkeuring van de idee dat burgers het recht in eigen 
handen mogen nemen, blijken sterkere voorspellers voor gewenst vuurwapenbezit dan effectief 
slachtofferschap.

- Wie een wapen wil maar het nog niet heeft, wordt vooral ontmoedigd door de bestaande regel-
geving en controles.  Die blijven dus belangrijk om te garanderen dat enkel personen met legi-
tieme redenen toegang tot een vuurwapen krijgen.

- Extra aandacht voor de uitdagingen in het Belgisch controlesysteem – beperkt personeelskader, 
gebrekkige digitalisering, complexe en verkokerde organisatie – blijft nodig. 

Analyse
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Introductie 
 
De rol en plaats van vuurwapens in de samenleving 
lokken in het politieke en maatschappelijke debat al 
snel controverse uit, zeker als het gaat om particu-
lier wapenbezit. Het duale karakter van vuurwa-
pens draagt hier in belangrijke mate toe bij. 
Vuurwapens zijn enerzijds een gebruiksvoorwerp 
dat voor bepaalde legitieme doeleinden kan aange-
wend worden, zoals de jacht, het sportschieten, als 
onderdeel van een verzameling, als erfstuk … Tege-
lijkertijd brengen het bezit en gebruik van vuurwa-
pens bepaalde risico’s met zich mee. Zo worden 
vuurwapens gebruikt bij criminele activiteiten zoals 
gewapende overvallen, en kunnen ze ook dramati-
sche gevolgen hebben bij intra-familiale conflicten 
of bij (pogingen tot) suïcide. De voorbije jaren 
hebben we ook gezien dat vuurwapens gebruikt 
werden voor het plegen van terroristische aanslagen. 
De meest recente en gekende voorbeelden zijn de 
aanslagen in Frankrijk van januari en november 
2015. Maar ook in België hebben zich al verschil-
lende schietpartijen voltrokken, zoals in Antwerpen 
en Luik in respectievelijk 2006 en 2011, met 
verschillende dodelijke slachtoffers tot gevolg. 

Op basis van de statistiek van de doodsoorzaken 
blijkt dat in Vlaanderen in de periode 2016-2018 
jaarlijks gemiddeld 49 personen overleden door 
toedoen van een vuurwapen (zowel doding, suïcide 
als accidenteel).1 De overgrote meerderheid hiervan 
(gemiddeld 42 personen) betreft suïcides met een 
mannelijk slachtoffer. Sterfte door geweldpleging 
met een vuurwapen kwam in die periode jaarlijks 
gemiddeld slechts twee keer voor. Deze cijfers zijn 
substantieel lager dan in het begin van deze eeuw, 
toen bijvoorbeeld in 2004-2005 in het Vlaams 
Gewest jaarlijks gemiddeld 136 personen stierven 
door toedoen van een vuurwapen. In die twee jaar 
pleegden gemiddeld 108 personen (opnieuw vooral 
mannen) suïcide met een vuurwapen, maar kwamen 
ook jaarlijks gemiddeld 27 personen om door 
geweldpleging met een vuurwapen door een ander 
persoon. In dit tweede geval gaat het om ongeveer 
evenveel vrouwen als mannen als slachtoffer.2 
Afgezet tegen het aantal inwoners in Vlaanderen, 

betekent dit dat 2004-2005 nog 1,9 vuurwapen-
doden per 100.000 inwoners vielen, terwijl er dit in 
2016-2018 nog slechts 0,7 per 100.000 waren. Deze 
recentste Vlaamse cijfers liggen enigszins onder het 
Europese gemiddelde van ongeveer 0,9 vuurwa-
pendoden per 100.000 inwoners, en heel wat lager 
dan het gemiddelde in de Verenigde Staten 
(12/100.000) over diezelfde periode.3 

Hoewel het aantal vuurwapendoden in de meeste 
Europese landen sinds 2000 afneemt, is de daling 
in Vlaanderen en België wel sterk uitgesproken. De 
belangrijke aanpassingen aan de Belgische 
wapenwet in juni 2006 zouden hiervoor een verkla-
ring kunnen vormen (zie verder).4 De term vuur-
wapengeweld is echter breder dan enkel dodelijk 
geweld en kan ook betrekking hebben op niet-
dodelijk geweld of bedreigingen met een vuur-
wapen. Over de prevalentie van dergelijke feiten in 
de Vlaamse samenleving bestaan echter momenteel 
geen betrouwbare gegevens. 

Vuurwapengeweld wordt gepleegd met zowel ille-
gale als legale vuurwapens. Naast blijvende initia-
tieven om de illegale handel in vuurwapens 
doeltreffend te bestrijden, is ook een degelijk en 
sluitend wettelijk kader voor de controle op de 
legale verwerving en het bezit van vuurwapens 
nodig. Er blijkt meer algemeen een verband te 
bestaan tussen de aanwezigheid van vuurwapens in 
een samenleving (legaal of illegaal) en het aantal 
vuurwapengerelateerde doden. Zo concludeerden 
Duquet en Van Alstein in 2015 dat in Europese 
landen met een lagere graad van vuurwapenbezit 
over het algemeen minder vuurwapendoden zijn, 
minder mannen zelfmoord plegen met een vuur-
wapen en minder vrouwen het slachtoffer van 
doodslag met een vuurwapen worden.5 

Deze vaststellingen geven aan dat het beperken van 
de beschikbaarheid van vuurwapens een verschil 
kan maken. Legaal wapenbezit is niet per definitie 
problematisch, maar dient wel op een goede manier 
georganiseerd en gecontroleerd te worden om de 
inherente veiligheidsrisico’s verbonden aan vuur-
wapens te minimaliseren.6 Bovendien moet dit 
gepaard gaan met een blijvende aanpak van de ille-
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gale wapenhandel en het vermijden dat legale 
wapens op de illegale vuurwapenmarkt terecht-
komen, om ook zo de beschikbaarheid van vuurwa-
pens te beperken. Het is daarom niet enkel relevant 
en noodzakelijk een goed beeld te hebben van 
evoluties in het vuurwapenbezit, maar ook om een 
zicht te krijgen op de redenen waarom burgers een 
vuurwapen bezitten. Bovendien maakt het centrale 
uitgangspunt van het geldende wettelijke kader – 
het beperken van de veiligheidsrisico’s van vuur-
wapenbezit – het relevant om na te gaan in hoeverre 
burgers overwegen een vuurwapen aan te schaffen 
en welke factoren deze overweging beïnvloeden. 

In deze bijdrage willen we daarom op de eerste 
plaats een beter beeld schetsen van (evoluties in) de 
omvang van het particuliere vuurwapenbezit. De 
beperkte beschikbaarheid van omvattende en 
betrouwbare data maakt echter dat zulke oefening 
niet evident is, noch voor Vlaanderen, of voor België 
en Europa. 

De tweede doelstelling van deze bijdrage is zicht te 
krijgen op de tot hiertoe weinig gekende motieven 
en factoren die helpen verklaren waarom particu-
lieren een vuurwapen bezitten of overwegen er een 

aan te schaffen. Zeker dit tweede aspect is in een 
Europese context relevant. Daadwerkelijk particu-
lier vuurwapenbezit is in Europa, zeker vergeleken 
met de Verenigde Staten, immers niet erg courant. 
Bovendien kunnen particulieren in Europese 
lidstaten niet zomaar een vuurwapen aankopen 
wanneer ze dat wensen (zoals in de VS), maar enkel 
wanneer ze daarvoor een ‘wettige reden’ hebben. 

We gebruiken de resultaten van een grootschalige 
survey die in juni 2019 door het Vlaams Vredesin-
stituut werd afgenomen bij ongeveer 2.500 
volwassen inwoners van het Vlaams Gewest (zie 
kader voor meer informatie) om beide doelstel-
lingen te bereiken. De bevindingen uit deze survey 
kunnen niet alleen bijdragen aan een betere beeld-
vorming over het fenomeen van het particuliere 
vuurwapenbezit, maar leveren ook relevante 
inzichten op en leggen uitdagingen bloot voor het 
bestaande controlesysteem op het legale vuurwa-
penbezit. Een beter zicht op het aandeel van de 
bevolking dat overweegt een vuurwapen aan te 
schaffen en op de redenen waarom men dit over-
weegt, is zoals reeds aangestipt relevant voor de 
diensten betrokken bij het geldende controlesys-
teem op particulier wapenbezit. 

Vuurwapenbezit rechtstreeks bevragen: ontwikkeling,  
methode en inhoud van onze zelfrapportagestudie in 2019

Het Vlaams Vredesinstituut ontwikkelde in 2019 tijdens een onderzoeksproject over de controle op de 
invoer van vuurwapens in Vlaanderen een vragenlijst om Vlaamse burgers zelf rechtstreeks te bevragen 
over vuurwapenbezit. Voor de ontwikkeling van deze vragenlijst baseerden we ons op eerdere bevra-
gingen en werden zoveel mogelijk vragen en stellingen opgenomen die in eerdere studies betrouwbaar 
bleken te zijn. (De formulering van de vragen en de statistische eigenschappen ervan worden verder in 
deze nota toegelicht.) Op basis van deze survey brengen we niet enkel het vuurwapenbezit in Vlaan-
deren in beeld, maar gaan we ook na welke factoren verklaren dat burgers een vuurwapen bezitten, of 
waarom dat ze overwegen om een vuurwapen aan te schaffen.

Voor de concrete afname van de vragenlijst werkten we samen met het onderzoeksbureau iVox. Uit het 
bestaande online panel van dit onderzoeksbureau, dat 150.000 inwoners van België bevat, werd een 
steekproef geselecteerd. De steekproeftrekking gebeurde op toevallige wijze en bleek representatief 
voor de Vlaamse volwassen bevolking wat betreft geslacht, leeftijd en woonplaats. In totaal vulden 
2.448 volwassenen woonachtig in het Vlaams Gewest in juni 2019 de vragenlijst in.
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Particulier 
vuurwapenbezit: 
grote nationale 
verschillen
Wereldwijd bestaan er grote verschillen in de mate 
van civiel vuurwapenbezit. Zo schatte Small Arms 
Survey in 2018 dat in de VS ongeveer 390 miljoen 
vuurwapens in particuliere handen zijn, of onge-
veer 120 vuurwapens per 100 inwoners.7 Hiermee 
is de Amerikaanse bevolking verhoudingsgewijs de 
meest bewapende bevolking ter wereld. Tegelij-
kertijd is dit vuurwapenbezit relatief sterk gecon-
centreerd. Terwijl er gemiddeld gezien meer 
vuurwapens dan inwoners zijn, geeft slechts 30% 
van de Amerikaanse bevolking aan een of meer-
dere vuurwapens te bezitten. Vuurwapenbezitters 
in de VS hebben bijgevolg vaak meer dan een vuur-
wapen in huis; van de Amerikanen die zeggen 
minstens een vuurwapen te bezitten, bezit 30% 
vijf of meer vuurwapens. Deze concentratie van 
vuurwapenbezit wordt geleidelijk sterker: terwijl 
het aantal vuurwapens verder toeneemt, is het 
aantal huishoudens dat een vuurwapen heeft, 
gedaald van 50% in 1977 tot 30% in 2016.8

In Europese landen is het particuliere vuurwapen-
bezit veel minder wijdverspreid. Een goede 
inschatting maken van het legale vuurwapenbezit 
in Europa is echter niet evident wegens een gebrek 
aan betrouwbare en vergelijkbare data.9 Zo hebben 
nog steeds niet alle landen een kwaliteitsvolle 
nationale databank met alle legale vuurwapens, 
zoals verplicht door de Europese Vuurwapenricht-
lijn. Ook zelfrapportagestudies, een andere bron 
om vuurwapenbezit te meten, zijn in de Europese 
context slechts beperkt beschikbaar. In het alge-
meen is er in Europa, in tegenstelling tot de 
Verenigde Staten, veel minder onderzoek voor-
handen over wapenbezit en de motieven hiervoor. 
De geringere aanwezigheid van vuurwapens en de 
lagere prevalentie van vuurwapengeweld zijn 
hiervoor wellicht een belangrijke verklaring.

Een belangrijk zelfrapportage-instrument inzake 
vuurwapenbezit en eventuele evoluties erin is de 
International Crime Victim Survey (ICVS). Deze bevra-
ging werd tussen 1989 en 2005 vijf keer afge-
nomen. Het aantal landen waarin een toevallige 
nationale steekproef van ongeveer 2.000 personen 
werd bevraagd, groeide van 14 in 1989 naar 30 in 
de bevraging van 2005. Hoewel deze vragenlijst 
vooral peilde naar slachtofferschap van criminali-
teit, was er ook een vraag opgenomen over vuur-
wapenbezit in het huishouden.10 Omdat deze vraag 
in de opeenvolgende rondes werd opgenomen, laat 
deze Survey toe evoluties in het particuliere vuur-
wapenbezit in Europese landen te identificeren. 
Uit de analyses blijkt enerzijds dat er grote 
verschillen bestaan in vuurwapenbezit tussen 
Europese landen en anderzijds dat in heel wat 
landen het vuurwapenbezit lijkt af te nemen tussen 
1989 en 2005. Ze tonen ook dat het gemiddelde 
vuurwapenbezit in Europa een stuk lager dan in de 
Verenigde Staten ligt: terwijl in de opgenomen 
Europese landen in 2005 gemiddeld 3,2% van de 
respondenten aangeeft (minstens) een handvuur-
wapen, een specifieke categorie van vuurwapens, 
te bezitten, bedraagt dit 17,6% in de VS.11 

De meest recente EU-bevraging dateert uit 2013 en 
gebeurde via de Eurobarometer 383 van de Euro-
pese Commissie (zie figuur 1). Hieruit bleek 
gemiddeld 5% van de Europese bevolking op dat 
moment (tenminste) een vuurwapen te bezitten; 
nog eens 5% van de bevraagde respondenten in de 
EU-lidstaten gaf aan vroeger een vuurwapen te 
hebben bezeten. Wel zijn er relatief grote 
verschillen tussen Europese lidstaten en varieert 
het in 2013 gerapporteerde particuliere vuurwa-
penbezit tussen 1% (Nederland) en 18% (Cyprus). 
Meer recente bevragingen of analyses van het 
wapenbezit in Europa zijn niet beschikbaar. 
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Figuur 1:  Gerapporteerd vroeger en huidig vuurwapenbezit in EU-lidstaten in 2013, in percenta-
ges.12 

Bron: Eurobarometer 383.
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Vuurwapenbezit 
in België en 
Vlaanderen

Privaat wapenbezit is in de meeste Europese 
lidstaten aan strikte regulering onderworpen. De 
Europese vuurwapenrichtlijn van 1991 (die in 
200813  en 201714 is aangepast), zet de grote lijnen 
voor die regulering uit.15 Basisprincipe is dat het 
verwerven en voorhanden hebben van vuurwapens 
enkel mogelijk is voor personen die daarvoor een 
geldige reden hebben, die ten minste achttien jaar 
oud zijn (met een uitzonderingsmogelijkheid voor 
de jacht en het sportschieten) en die “waarschijn-
lijk geen gevaar voor zichzelf of anderen, de openbare 
orde of de openbare veiligheid zullen vormen”.a De 
Vuurwapenrichtlijn bepaalt echter niet concreet 
welke deze ‘geldige redenen’ dan precies zijn. Het 
zijn daarentegen de lidstaten die via eigen natio-
nale wetgeving deze geldige redenen en de voor-
waarden daaraan verbonden vastleggen. In België 
beperkt de federale Wapenwet van 8 juni 2006 het 
verwerven, voorhanden houden en gebruiken van 
vuurwapens voor particuliere personen tot zeven 
wettige redenen (zie kader).16 Een van de centrale 
doelstellingen van de Wapenwet was om de veilig-
heidsrisico’s verbonden aan vuurwapenbezit te 
beperken. De herziening van de voorwaarden voor 
het verlenen en intrekken van vergunningen om 
een vuurwapen voorhanden te hebben en te 
dragen, en het verscherpen van het toezicht op 
vergunningen en het wapenbezit zijn hiertoe twee 
belangrijke prioriteiten.17

De nieuwe Wapenwet, die mee tot stand kwam in 
de nasleep van een schietpartij in Antwerpen op 11 
mei 2006 waarbij twee personen gedood werden, 
legde daarom in vergelijking met het voordien 
geldende wettelijke kader heel wat bijkomende 

a Een tweede belangrijk aspect van de Vuurwapenrichtlijn is het onderscheid tussen vrij verkrijgbare, vergunningsplichtige en verboden vuur-
wapens. Deze Europese classificatie van vuurwapens werd in 2017 gevoelig verstrengd, mede als gevolg van de verschillende terroristische 
aanslagen in Europa de voorbije jaren. Deze opdeling is bindend voor Europese lidstaten en werd in mei 2019 in de Belgische federale 
Wapenwet geïmplementeerd.

voorwaarden op om als particulier een vuurwapen 
te mogen bezitten. Tegelijkertijd voorzag de wet in 
een amnestieperiode waarin particulieren die een 
vuurwapen bezaten maar niet (langer) voldeden 
aan de nieuwe wettelijke vereisten, hun wapens 
konden inleveren. In totaal werden tijdens deze 
twee jaar durende amnestie (juni 2006 – oktober 
2008) meer dan 200.000 vuurwapens ingeleverd.18

Wettige redenen voor 
particulier wapenbezit in  
de federale Wapenwet van  
8 juni 2006:

1. Jacht- en faunabeheer

2. Sportief en recreatief schieten

3. Aanleggen van een vuurwapenverzame-

ling

4. Deelname aan historische, folkloristische, 

culturele of wetenschappelijke activiteiten

5. Uitoefenen van een risicovolle activiteit

6. Persoonlijke verdediging

7. Behoud van wapen in een vermogen
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Tabel 1: Aantal geregistreerde vuurwapens in België 2010 
-2019  

Bron: Centraal Wapenregister
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Ook de gegevens in het Centraal Wapenregister 
(CWR), de nationale databank met alle in België 
geregistreerde wapens, tonen dat het legale parti-
culiere vuurwapenbezit in België tussen 2006 en 
2010 afnam. Als gevolg van de verstrengde 
Wapenwet daalde het aantal geregistreerde vuur-
wapens in het CWR van 787.858 in 2006 tot 
707.869 in 2010. Opvallend is dat deze tendens al 
enkele jaren gekeerd lijkt te zijn. Sinds 2010 neemt 
het aantal geregistreerde vuurwapens in België 
immers weer geleidelijk toe, en wel jaarlijks met 
10.000 tot 15.000 vuurwapens. In augustus 2019 
stonden er voor heel België 805.148 vuurwapens in 
het CWR geregistreerd, ongeveer 100.000 meer 
dus dan in 2010. Hoewel het CWR ook de vuurwa-
pens bevat die in bezit zijn van lokale en federale 
politiediensten, zijn het gros van deze vuurwapens 
in particuliere handen. Wel blijkt ook het vuurwa-
penbezit bij politiediensten enigszins toe te 
nemen, vooral sinds 2013: na een lichte daling in 
2011-2012 is het aantal vuurwapens bij de lokale 
politie tussen 2013 en 2018 met iets meer dan 10 
procent toegenomen.19

De jaarlijkse toename op Belgisch niveau geldt ook 
voor het Vlaams Gewest. In Vlaanderen lag het 
aantal geregistreerde vuurwapens in 2019 hoger 
dan in 2016, met momenteel ongeveer 335.000 
actieve vuurwapens. Deze stijging is vooral toe te 
schrijven aan de groeiende populariteit van de 
schietsport. Ze doet zich namelijk vooral voor bij 
het sportief en recreatief schieten (+20%), de 
belangrijkste categorie van de geregistreerde 
vuurwapens in Vlaanderen met ongeveer 38% van 
alle geregistreerde vuurwapens die onder deze 
wettige bezitstitel vallen.20 In mindere mate is 
tussen 2016 en 2019 ook het aantal vuurwapens 
onder de wettige redenen ‘jacht’ (+9%) en ‘als 
deel van een wapenverzameling’ (+7,5%) toege-
nomen. Samen maken de vuurwapens onder 
vermelde categorieën bijna 70% van alle geregis-
treerde vuurwapens in Vlaanderen uit.21

Om verschillende redenen – verouderde software, 
foutieve en vertraagde registraties – kampt het 
CWR met belangrijke beperkingen die het moeilijk 
maken om het vuurwapenbezit in België of Vlaan-

deren correct in beeld te brengen. Een alternatieve 
methode om particulier vuurwapenbezit te analy-
seren is het bevragen van burgers zelf. Survey-
onderzoek heeft niet enkel als voordeel dat burgers 
zelf rechtstreeks worden bevraagd over vuurwa-
penbezit, maar dat ook andere aspecten – zoals 
het aantal vuurwapens en de redenen voor vuur-
wapenbezit -kunnen worden nagegaan. Dergelijke 
studies zijn echter vrij zeldzaam en weinig syste-
matisch in Vlaanderen of Europa. 

In de verschillende ICVS uit de periode 1989-2005 
was wel telkens een steekproef van Belgische 
respondenten opgenomen. Uit de resultaten kwam 
naar voor dat het vuurwapenbezit in België tussen 
1989 en 2005 gradueel is afgenomen. Gaf in 1989 
nog 16,6% van de Belgische respondenten aan 
thuis een vuurwapen te hebben, dan nam dit af tot 
11,4% in 2005.22 De meest recente enquête naar 
vuurwapenbezit in Vlaamse en Belgische huishou-
dens werd in 2010 afgenomen in opdracht van het 
Vlaams Vredesinstituut. Van de 1.000 bevraagde 
Belgische respondenten gaf toen 5,1% aan thuis 
een vuurwapen te bezitten. Hoewel deze resultaten 
niet zonder meer vergeleken kunnen worden met 
de ICVS-studies, bevestigde ook deze bevraging de 
afname van het particuliere wapenbezit in de 
tweede helft van de jaren 2000: het percentage 
huishoudens dat aangaf thuis een vuurwapen te 
bezitten, halveerde tussen 2005 en 2010. Deze 
resultaten suggereren dus een sterkere afname 
van het particuliere vuurwapenbezit in België dan 
uit het Centraal Wapenregister blijkt. Maar de 
nieuwe wapenwet van 2006 is wellicht echter niet 
de enige verklaring hiervoor; de longitudinale 
gegevens van de achtereenvolgende ICVS tonen 
aan dat het particuliere vuurwapenbezit in België 
al verschillende jaren aan het afnemen was.23 

Voorts gaf de bevraging uit 2010 aan dat 3,4% van 
de respondenten in het Vlaams Gewest een vuur-
wapen in huis zei te hebben. Hiermee lag het vuur-
wapenbezit in Vlaanderen lager dan in de andere 
gewesten, waar respectievelijk 5,4% (Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest) en 9,3% (Waals Gewest) 
van de bevraagde personen zei een vuurwapen in 
huis te hebben.24 
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Onze survey uit 2019 is dus de eerste bevraging 
sinds 2010 naar vuurwapenbezit in Vlaanderen. In 
deze bevraging, antwoordde 4,1% van de Vlaamse 
respondenten bevestigend op de vraag of binnen 
hun huishouden minstens een vuurwapen (met 
uitsluiting van luchtdrukgeweren, BB-guns, 
alarmpistolen, speelgoedwapens of onbruikbaar 
gemaakte wapens) aanwezig is.a Hoewel we dit 
percentage door verschillen in de onderzoeksme-
thode niet zomaar kunnen vergelijken met de 
cijfers uit eerdere zelfrapportagestudies, sugge-
reert de bevraging dat het actuele vuurwapenbezit 
in Vlaanderen nog steeds relatief beperkt blijft. 
Toch suggereren de gegevens ook dat het vuurwa-
penbezit in Vlaanderen, na enkele decennia van 
afname, niet verder daalt en in 2019 iets hoger ligt 
dan in 2010 (4,1% versus 3,4%), hoewel dit verschil 
niet statistisch significant is. Deze vaststelling 
maakt het interessant om na te gaan waarom 
burgers een vuurwapen bezitten of willen bezitten. 

Waarom hebben 
mensen een 
vuurwapen?
 
Behalve op de prevalentie van vuurwapenbezit is 
het ook belangrijk een zicht te hebben op de 
redenen waarom burgers een vuurwapen hebben, 
of waarom ze eraan denken een vuurwapen aan te 
schaffen. In eerste instantie bekijken we op basis 
van eerdere studies welke motieven het meest 
genoemd worden en welke processen aan de basis 
liggen van effectief en gewenst vuurwapenbezit. 
Deze inzichten dienen vervolgens als basis en 
leidraad voor de analyses op basis van onze eigen 
survey. 

a Vuurwapenbezit werd op de volgende manier bevraagd: “Bezit u of iemand van uw gezin momenteel een vuurwapen (hiermee bedoelen we 
geen luchtdrukgeweren, BB-guns, alarmpistolen, speelgoedwapens of onbruikbaar gemaakte wapens)?” Deze vraagstelling was identiek aan 
de vraag uit de eerdere bevraging van het Vredesinstituut in 2010.

De rol van zelfbescherming 
als motief voor 
vuurwapenbezit

Burgers vermelden diverse redenen waarom ze 
een vuurwapen (willen) bezitten. Uit de eerder 
vermelde Eurobarometer (2013) blijken ‘de jacht’ 
en ‘uitoefening van een sport (zoals target 
shooting)’ de meest genoemde redenen voor vuur-
wapenbezit in Europa, met ook hier weer belang-
rijke verschillen tussen de lidstaten die sterk 
beïnvloed zijn door de specifieke context van de 
betreffende landen.25 Opvallend ook is dat de situ-
atie in Europa sterk verschilt van die in de 
Verenigde Staten, waar persoonlijke bescherming/
veiligheid met voorsprong het vaakst als reden 
wordt genoemd voor het verwerven van een vuur-
wapen, op verre afstand gevolgd door jacht en 
sportschieten. Ongeveer 60% van de vuurwapen-
bezitters in de VS vermeldt ‘zelfverdediging/
veiligheid’ als de belangrijkste reden waarom ze 
een (of meerdere) vuurwapens bezitten.26 

In een recente studie naar de motieven voor vuur-
wapenbezit in de VS vonden Stroebe en collega’s 
dat deze motivatie een functie blijkt van percepties 
van risico/onveiligheid in combinatie met de 
beoordeling van het nut van vuurwapens. De 
perceptie van onveiligheid activeert de zoektocht 
naar een middel voor zelfbescherming en kan de 
overtuiging versterken dat vuurwapenbezit en 
-beschikbaarheid belangrijk zijn, vooral gezien de 
sterke vuurwapencultuur in de VS.27 Bovendien 
bleek uit dit onderzoek een verschil tussen objec-
tieve en subjectieve risico’s. Vooral deze tweede 
dimensie - een meer algemeen en abstract gevoel 
van onveiligheid - blijkt een belangrijke voor-
speller van vuurwapenbezit. Stroebe en collega’s 
stellen vast dat: “threat perceptions are not neces-
sarily grounded in an objective reality to trigger a 
need for self-defense”.28 Vuurwapenbezit blijkt 
zelfs in werkelijkheid geen bescherming te bieden 
tegen slachtofferschap van criminaliteit, zelfs 
integendeel: verschillende studies suggereren dat 
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vuurwapenbezitters een grotere kans hebben om 
het slachtoffer van vuurwapengeweld (met name 
doodslag) te worden. De idee dat vuurwapens 
bescherming bieden tegen criminaliteit lijkt dus 
een illusie.29

Gezien de fundamenteel verschillende situatie 
tussen de VS en Europese landen wat betreft de 
mogelijkheden om legaal een vuurwapen te 
verwerven, kunnen deze bevindingen niet zonder 
meer worden overgenomen in de Europese en 
Belgische context. Zoals Stroebe en collega’s ook 
aanhaalden: “It is possible that in other cultural 
contexts wherein guns occupy a less prominent place, 
beliefs that the world is dangerous and that one’s 
personal risk of assault is high would not translate into 
gun ownership and gun supportive beliefs”.30 Zeker in 
de Europese context geldt deze nuance. In tegen-
stelling tot de VS, waar vuurwapens door het 
Tweede Amendement zonder specifieke reden 
kunnen worden aangekocht, voorziet het Europese 
regulerende kader de noodzaak om een wettige 
reden te hebben om als particulier een vuurwapen 
aan te kunnen kopen.31 In verschillende Europese 
lidstaten, waaronder België, worden algemene 
gevoelens van onveiligheid of zelfbescherming 
niet als wettige reden aanvaard. De Belgische 
vuurwapenwet vermeldt ‘zelfverdediging’ welis-
waar als een wettige reden, maar ze wordt veel 
enger ingevuld dan een algemeen ervaren gevoel 
van zelfverdediging of bescherming van de eigen 
veiligheid, en geldt slechts in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden als legitiem.a Zo stonden in april 
2019 in het Vlaams Gewest slechts veertien vuur-
wapens onder deze wettige reden gecatalogeerd in 
het Centraal Wapenregister (CWR).

Relevant is daarom niet enkel hoe groot de groep 
van wapenbezitters momenteel is, maar ook om te 
bekijken hoeveel personen overwegen om een 
vuurwapen aan te schaffen en welke motieven zij 
daarvoor hebben. Mogelijk hebben algemene 
gevoelens van onveiligheid wel een impact op de 
overweging om een vuurwapen aan te schaffen. 

a  Om in België om de wettige reden ‘persoonlijke verdediging’ legaal een wapen te kunnen verwerven, moet de aanvrager bewijzen dat hij een 
ernstig en objectief risico loopt, dat het bezit van een vuurwapen dit risico doet afnemen en de betrokkene kan beschermen, en dat hij boven-
dien alle andere realistische maatregelen heeft genomen voor zijn persoonlijke veiligheid.

Aanwijzingen hiervoor vindt men alvast in enkele 
opvallende fenomenen in de directe nasleep van de 
terroristische aanslagen in Parijs (november 2015) 
en Brussel (maart 2016). Zo gaven de provinciale 
diensten die vergunningen afleveren voor particu-
lier wapenbezit aan dat ze in de onmiddellijke 
nasleep van deze aanslagen veel meer vragen over 
procedures voor wapenbezit vanuit de bevolking 
kregen. Deze diensten geven aan dat voor personen 
die zich onveilig voelen en zich met een vuur-
wapen wensen te beschermen, lidmaatschap van 
een schietclub vaak de makkelijkste weg naar 
legaal wapenbezit is.32  

Een andere indicatie van het effect van die terro-
ristische aanslagen was een groeiende interesse in 
de schietsport in de directe nasleep van die 
aanslagen. Uit de cijfers van de twee grote Vlaamse 
schietsportfederaties – de Vlaamse Schietsport-
koepel (VSK) en FROS Multisport Vlaanderen – 
blijkt dat ze meer aanvragen voor lidmaatschap 
hebben gekregen in de periodes na grote terroris-
tische schietincidenten in Europa.33 Terwijl beide 
schietsportfederaties tussen januari 2014 en 
augustus 2018 maandelijks gemiddeld 263 voorlo-
pige sportschutterslicenties uitreikten, steeg dit 
cijfer na de aanslagen in Parijs in januari 2015 naar 
447 en na de Parijse aanslagen in november 2015 
zelfs naar 680. Deze pieken in het aantal afgele-
verde voorlopige licenties (zie figuur 2) doen 
vermoeden dat verschillende mensen begonnen 
zijn met schietsportactiviteiten als gevolg van 
onveiligheidsgevoelens. Een belangrijke nuance is 
wel dat het aantal afgeleverde sportschuttersli-
centies bij beide federaties in het begin van het 
kalenderjaar steeds hoger ligt dan in de rest van 
het jaar. Maar beide federaties stellen dezelfde 
tendens vast en de pieken zijn zo opmerkelijk 
hoog, ook in vergelijking met dezelfde maanden in 
andere jaren, dat de correlatie tussen het bezoeken 
van schietclubs en vermelde terroristische schie-
tincidenten wel erg waarschijnlijk is, zeker in de 
maanden na de Parijse novemberaanslagen van 
2015.34  
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Motieven voor effectief en 
voor gewenst 
vuurwapenbezit in 
Vlaanderen

In onze survey kregen de respondenten een lijst 
met mogelijke redenen voorgelegd waarom ze een 
vuurwapen bezitten, of waarom ze de aanschaf 
ervan overwegen. Respondenten met een vuur-
wapen duidden recreatief schieten (32%) en spor-
tief schieten (19,1%) het meest frequent aan. De 
jacht (4,9%) en 'als onderdeel van een verzame-
ling' (5,8%) zijn veel minder genoemde redenen. 
De populariteit van het recreatief en sportief 
schieten sluit aan bij de gegevens in het Centraal 
Wapenregister waarin meer dan een op drie legale 
vuurwapens in Vlaanderen onder de wettige reden 
‘sportief en recreatief schieten’ geregistreerd 
staat.

Ook bij de respondenten die overwegen een vuur-
wapen aan te schaffen, zijn het recreatief schieten 

a Respondenten die overwegen een vuurwapen aan te schaffen, konden ook ‘om zich veilig te voelen’ als mogelijke reden aanduiden. 58,7% van 
deze respondenten duidde deze reden aan. Omdat deze mogelijkheid niet was voorzien bij de huidige vuurwapenbezitters hebben we deze 
reden niet mee opgenomen in dit overzicht. 

(28%) en het sportief schieten (18,2%) vaak terug-
komende redenen. De jacht (0,9%) en het 
aanleggen van een verzameling (1,4%) worden 
ook hier veel minder vermeld.

Van belang voor onze analyse is dat we in de 
bevraging ook ‘ter zelfbescherming/als zelfverde-
diging’ opnamen bij de antwoordmogelijkheden. 
Vooral met betrekking tot deze reden valt het 
verschil tussen beide groepen respondenten op. 
Van de respondenten die aangeven een vuurwapen 
in huis te hebben, duidt 13% deze reden aan. 
Bovendien werd ze door deze groep telkens in 
combinatie met een ander motief aangemerkt. Bij 
de respondenten die overwegen een vuurwapen 
aan te schaffen, is dit motief nog veel meer uitge-
sproken: bijna de helft (48,3%) geeft zelfverdedi-
ging aan als reden om aanschaf te overwegen.a 
Personen uit deze groep blijken vaker mannen 
(62% versus 54%) van gemiddeld iets jongere 
leeftijd (40 versus 42 jaar) te zijn dan de personen 
die effectief een vuurwapen bezitten.
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Figuur 2:  Aantal afgeleverde voorlopige sportschutterslicenties door de twee grootste Vlaamse schietsportfederaties VSK en FROS, per 
maand, januari 2013-augustus 2018.35
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Een belangrijke vaststelling is overigens dat een 
grote meerderheid van de bevraagde Vlaamse 
volwassenen – ongeveer 90% van de respon-
denten in onze studie - aangeeft momenteel geen 
vuurwapen te hebben of in de toekomst te willen 
verwerven. Als belangrijkste redenen waarom 
respondenten zeggen geen vuurwapen te willen 
hebben, verwijzen ze vooral naar ‘principiële 
tegenstand tegen vuurwapenbezit' (48%), ‘een 
vuurwapen te gevaarlijk vinden om in huis te 
hebben’ (52%), ‘geen interesse’ (49%) en ‘geen 
geldige reden hebben om een vuurwapen te 
bezitten’ (35%).

a   Een logistische regressie is een statistische analysetechniek die wordt gebruikt wanneer de variabelen die men wil verklaren een dichotoom 
karakter hebben. Via deze techniek kunnen we nagaan of er een relatie is (en hoe sterk die relatie is) tussen de voorspellende variabelen en de 
variabele die we willen voorspellen. 

Voorspellers van gewenst 
en effectief vuurwapenbezit

In een volgende stap gaan we na in welke mate 
bepaalde ervaringen en attitudes mee verklaren 
waarom personen al dan niet overwegen een vuur-
wapen aan te schaffen. Meer concreet bekijken we 
of de nood aan zelfbescherming en veiligheid 
gedreven wordt door objectieve risico’s dan wel 
door maatschappelijk onbehagen en meer subjec-
tieve percepties van onveiligheid. 

In wat volgt willen we, gebruik makend van de 
resultaten uit onze bevraging, twee aspecten 
verklaren. Allereerst willen we identificeren welke 
variabelen identificeren die een invloed hebben op 
het feit of respondenten al dan niet overwegen een 
vuurwapen aan te schaffen. Hiervoor maken we 
gebruik van de vraag ‘overweegt u om (opnieuw) een 
vuurwapen aan te schaffen?’, die met ‘ja’ of ‘neen’ 
kon worden beantwoord. Van de respondenten die 
geen vuurwapen in huis hebben (n=2351), geeft 
4% (n=94) aan dat ze overwegen (opnieuw) een 
vuurwapen aan te schaffen. Ten tweede gebruiken 
we ook ‘effectief vuurwapenbezit’ als te verklaren 
variabele. Ook deze vraag kent twee antwoordmo-
gelijkheden: ‘ja’ of ‘neen’. Omdat beide variabelen 
die we willen verklaren – gewenst vuurwapenbezit 
en effectief vuurwapenbezit - een tweeledige 
antwoordmogelijkheid hebben (‘ja’ of ‘neen’), 
werken we met een logistisch regressiemodel. a 

Motieven voor wapenbezit
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Frequentie van slachtofferschap 

Neen Één keer Meerdere keren

Inbraak 97,1 2,5 0,4

Diefstal 92,8 6,2 0,9

Fysiek geweld 94,8 4,5 0,7

Bedreiging met wapen 99,0 0,9 0,1

Tabel 2: Frequentie van slachtofferschap in de voorbije 12 maanden (in %)

Figuur 3: Motieven voor vuurwapenbezit in Vlaanderen 
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Bij het bepalen van de mogelijke verklarende of 
voorspellende variabelen voor gewenst en effec-
tief vuurwapenbezit baseren we ons sterk op de 
bevindingen van de eerder vermelde studie van 
Stroebe en collega’s (2017) over de factoren die 
vuurwapenbezit in de Verenigde Staten beïnvloe-
den.36 Op basis van de eerder beschreven verschillen 
tussen de Amerikaanse en de Europese/Belgische 
context is onze hypothese dat sterkere gevoelens 
van algemene onveiligheid in Vlaanderen eerder 
samenhangen met gewenst vuurwapenbezit dan 
met effectief vuurwapenbezit. Ook veronderstellen 
we dat het effect van deze subjectieve gevoelens 
van onveiligheid sterker is dan dat van objectieve 
risico’s. Naast de ‘traditionele’ sociaal-demogra-
fische kenmerken, zoals geslacht, leeftijd en oplei-
dingsniveau, nemen we daarom zowel een maat 
voor objectieve risico’s – slachtofferschap – als 
voor meer algemene gevoelens van onveiligheid en 
wantrouwen in politie en justitie mee in ons 
verklarend model. 

1. Slachtofferschap is in onze bevraging gemeten 
door te peilen naar de mate waarin respon-
denten in de twaalf maanden voorafgaand aan 
de bevraging geconfronteerd werden met vier 
vormen van slachtofferschap: inbraak, diefstal, 
fysiek geweld en bedreiging met een wapen. Bij 
elke vorm van slachtofferschap konden respon-
denten aangeven of ze er ‘niet’, ‘één keer’ of 
‘meerdere keren’ mee geconfronteerd waren 
(zie tabel 2) Door deze variabele op te nemen 
kunnen we nagaan of vuurwapenbezitters en 
personen die overwegen een vuurwapen aan te 
schaffen, persoonlijk meer geconfronteerd zijn 
geworden met slachtofferschap van criminali-
teit.

Voor onze analyses maken we een nieuwe varia-
bele aan waarin we deze items samennemen, met 
name die van ‘totaal slachtofferschap’. Bijna 90% 
van alle bevraagde respondenten (88,6%) geeft 

a Alle items hebben een voldoende hoge factorlading (.65 - .73) en ook de Cronbach alfa, als maat van de betrouwbaarheid van de schaal is met 
een waarde van .76 voldoende hoog. Een hogere score op deze nieuwe variabele komt overeen met een hoger gerapporteerd gevoel van onvei-
ligheid. Respondenten scoren gemiddeld 3.3 op deze schaal, met een standaardafwijking van .95

b Een factoranalyse toont aan dat alle vier items een voldoende hoge factorlading vertonen op de achterliggende dimensie (tussen .69 en .84). 
Een Cronbach alfa van .82 wijst op de interne consistentie van deze schaal. Voor de constructie van de schaal werden de twee laatste stellingen 
omgekeerd zodat een hogere score op de nieuwe variabele overeenkomt met een hogere mate van eigenrichting. Gemiddelde score op deze 
schaal (waarde tussen 1 en 5) bedraagt 2.3, met een standaardafwijking van .86. 

aan de voorafgaande twaalf maanden geen slacht-
offer te zijn geworden van een van de vier 
bevraagde feiten. In absolute aantallen betekent 
dit dat 277 respondenten de voorafgaande twaalf 
maanden wel minstens één keer slachtoffer zijn 
geworden van een van deze vier delicten.

2. Om gevoelens van onveiligheid te meten, 
gebruikten we drie stellingen waarop respon-
denten op een vijfpuntsschaal konden aangeven 
in welke mate ze er al dan niet akkoord mee 
gaan, gaande van helemaal niet akkoord (1) tot 
helemaal akkoord (5): ‘De politie is niet meer in 
staat ons te beschermen’; ‘De laatste jaren is 
onze samenleving onveiliger geworden’; en ‘Uit 
angst dat er mij iets overkomt, durf ik niet meer 
in bepaalde wijken komen’. Deze items zijn 
afgeleid uit een betrouwbare schaal die al sinds 
1998 wordt gebruikt om een eerder breed en 
abstract gevoel van onveiligheid te meten.37 Ook 
hier maken we voor onze analyses een nieuwe 
schaal ‘onveiligheidsgevoelens’ door de scores 
op deze drie stellingen samen te nemen.a  

3. (Steun voor) eigenrichting als derde verkla-
rende variabele verwijst naar de mate waarin 
respondenten het gepast vinden dat burgers het 
recht in eigen handen nemen, waarbij daders 
van misdrijven bestraft worden zonder gerech-
telijke procedure. Deze attitude wordt mede 
bepaald door een kritische houding ten aanzien 
van de overheid en het overheidsoptreden (meer 
bepaald justitie en politie), onder andere inzake 
de aanpak van criminaliteit.38 Deze schaal 
bestaat uit vier stellingen, waarop respondenten 
op een vijfpuntsschaal konden aangeven in 
welke mate ze er al dan niet akkoord me gaan, 
ook nu weer gaande van helemaal niet akkoord 
(1) tot helemaal akkoord (5)b: ‘Wanneer een 
dader niet veroordeeld wordt door de rechtbank, 
dan keur ik het goed dat een burger het recht in 
eigen handen neemt’; ‘Als de overheid er niet in 
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slaagt om de criminaliteit te bestrijden, moeten 
burgers het recht in eigen handen kunnen 
nemen’; ‘Een samenleving waar de burgers het 
recht in eigen handen nemen is een gevaarlijke 
samenleving’; en ‘Burgers die het recht in eigen 
handen nemen zouden gestraft moeten worden’.

Tabel 3 bevat de resultaten van de twee afzonder-
lijke logistische regressiemodellen. Een eerste 
model gaat na in welke mate de opgenomen onaf-
hankelijke variabelen in staat zijn de kans op 
effectief vuurwapenbezit (versus geen huidig 
vuurwapenbezit) te voorspellen. Een tweede model 
bekijkt vervolgens of en in hoeverre dezelfde vari-
abelen erin slagen om het overwegen van een 
vuurwapen aan te schaffen (versus het niet over-
wegen) bij niet-vuurwapenbezitters te voor-
spellen. De 'odds ratios' in tabel 3 drukken de kans 
uit dat een persoon de aanschaf van een vuur-
wapen overweegt bij de toename met een eenheid 
op de vermelde variabelen. Is de odds ratio groter 
dan een, dan betekent dit dat de kans groter is dat 
een persoon een vuurwapen wenst aan te schaffen 
wanneer de score op de onafhankelijke variabelen 
met een eenheid toeneemt. Daarnaast vermeldt 
deze tabel ook de significantietoets om te bepalen 
in welke mate dit verband ook statistisch signifi-
cant is.

De bevindingen uit beide logistische regressies 
(tabel 3) leveren enkele opvallende conclusies op. 

In eerste instantie blijkt dat slachtofferschap meer 
voorkomt bij zowel personen die overwegen een 
vuurwapen aan te schaffen als bij personen die 
momenteel over een vuurwapen beschikken. Zowel 
effectieve vuurwapenbezitters als personen die 
overwegen een vuurwapen aan te schaffen, hebben 
een hogere kans om de voorafgaande twaalf 
maanden slachtoffer van een van de vier bevraagde 
delicten te zijn geweest.

De voorspellende waarde van de twee variabelen 
die peilen naar een meer abstract gevoel van 
onveiligheid en maatschappelijk onbehagen, blijkt 
daarentegen wel anders te zijn in beide groepen. 
Een hoger gevoel van onveiligheid en een sterkere 
overtuiging dat burgers in bepaalde omstandig-
heden het recht in eigen handen mogen nemen, 
hangen significant samen met het overwegen om 
een vuurwapen aan te schaffen. Deze effecten zijn 
verschillend bij de huidige wapenbezitters. 
Personen die een vuurwapen bezitten, rapporteren 
geen hoger onveiligheidsgevoel of een hoger 
gevoel van eigenrichting (hoewel dit maar net niet 
significant is). Vooral die meer abstracte gevoelens 
van onveiligheid blijken met betrekking tot 
respondenten in deze survey dus een belangrijke 
voorspellende kracht inzake hun overweging een 
vuurwapen aan te schaffen, niet enkel vergeleken 
met respondenten die aangeven dat niet te willen, 
maar ook met respondenten bij wie in hun huis-
houden een vuurwapen in bezit is. 

Odds ratio voor personen  
die overwegen een vuurwapen aan 

te schaffen vs. personen  
die dit niet wensen

Odds ratio voor 
vuurwapenbezitters vs.  

geen vuurwapenbezitters

Geslacht  .540*  .833

Leeftijd  .954***  .977***

Diploma  .977  1.07

Slachtofferschap  1.50**  1.65***

Onveiligheidsgevoelens  2.34***  1.14

(Steun voor) eigenrichting  2.68***  1.33

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

Tabel 3:  Logistische regressie met ‘overwegen van vuurwapenaanschaf’ en ‘effectief vuurwapenbezit’ als afhankelijke variabele
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Belang van een 
goed werkend 
controlesysteem

Bovenstaande bevindingen bieden een belangrijk 
inzicht in de processen die burgers ertoe brengen 
de aanschaf van een vuurwapen te overwegen. 
Bovendien hebben ze directe implicaties voor het 
geldende controlesysteem, aangezien algemene 
gevoelens van onveiligheid geen geldige reden zijn 
om legaal een vuurwapen te verwerven. Uit onze 
bevraging komt ook naar voor dat het regulerende 
kader rond vuurwapenbezit in werkelijkheid een 
zekere drempel opwerpt voor individuele burgers 
om effectief een vuurwapen aan te schaffen. We 
vroegen immers aan de personen die aangaven de 
aankoop van een vuurwapen te overwegen, waarom 

a De categorie ‘administratief-wettelijke redenen’ omvat diverse redenen die respondenten konden aanduiden, zoals ‘geen administratieve 
procedure willen doorlopen om het vuurwapen te behouden’, ‘het niet langer voldoen aan de wettelijke verplichtingen’, 'Ik heb wel een 
vergunning proberen te krijgen, maar dat lukte niet’ en ‘mijn vergunning werd ingetrokken’.

ze in de praktijk nog niet zijn overgegaan tot effec-
tieve stappen om een vuurwapen aan te schaffen. 
Opvallend is dat deze personen in dit verband 
administratieve en wettelijke motieven het vaakst 
aanhalen. De helft van de respondenten die over-
weegt een vuurwapen aan te schaffen, zegt dit (nog) 
niet te hebben gedaan omdat de vergunningsproce-
dure te zwaar is of omdat ze niet weten wat de 
vereisten zijn om een vergunning te krijgen. Ook 
familiale redenen (34%) en ‘er gewoon nog niet toe 
gekomen zijn’ (38.5%) worden als reden vermeld. 

De invloed en relevantie van het wettelijke contro-
lesysteem zijn ook van belang bij de respondenten 
die aangaven vroeger een vuurwapen te bezitten. 
Ook bij hen blijken immers wettelijk-administra-
tieve vereisten de belangrijkste reden waarom ze 
afstand hebben gedaan van hun vuurwapen(s).  
aBijna de helft van de vroegere vuurwapenbezitters 
vermeldt administratief-wettelijke redenen als 
verklaring waarom ze geen vuurwapen meer 
bezitten. Ongeveer 20% verwijst naar familiale 
redenen – weerstand door gezinsleden – als reden 
waarom men niet langer een vuurwapen in huis 
heeft. 

Te zware/onbekende procedure

Te gevaarlijk/weerstand gezin

Nog niet toe gekomen

50%

34%

38,5%

Te zware/onbekende procedure

50%

Te gevaarlijk/weerstand gezin

34%

Nog niet toe gekomen

38,5%

12,5% 19,8%
43,7%

Gestopt met activiteit

Administratief-wettelijke redenen 

Familiale redenen

Figuur 4:  Redenen om - ondanks vuurwapenwens - toch geen 
vuurwapen aan te schaffen

Figuur 5:  Redenen van vroegere vuurwapenbezitters om er 
afstand van te doen
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Het grote belang van de administratief-wettelijke 
motieven doet vermoeden dat heel wat respon-
denten het vuurwapen verwijderden na aanpas-
singen aan de Wapenwet in 2006 (vanwege de 
ingevoerde noodzaak om een wettige reden voor 
het vuurwapenbezit te kunnen aantonen) of nadat 
een wapen via erfenis in hun bezit was gekomen.39  

Een goed werkend controlesysteem blijkt dus een 
belangrijke invloed uit te oefenen op de beslis-
singen van individuele burgers om effectief een 
vuurwapen aan te schaffen of te bezitten, en op die 
manier ervoor te zorgen dat enkel verantwoorde-
lijke personen die een wettige reden hebben om 
een vuurwapen te verwerven en te bezitten, dit ook 
effectief kunnen doen. Dit is immers ook de 
centrale doelstelling van de Belgische Wapenwet.  

Tegelijkertijd blijken er nog verschillende uitda-
gingen te bestaan voor een efficiënte en effectieve 
handhaving van en toezicht op de wettelijk 
bepaalde voorwaarden voor legaal vuurwapen-
bezit. Een eerste uitdaging is dat de groeiende 
interesse in vuurwapens en particulier vuurwa-
penbezit, zoals blijkt uit het toenemende aantal 
geregistreerde vuurwapens in België sinds 2010, 
leidt tot een grotere administratieve belasting voor 
het bestaande controlesysteem. Hetzelfde aantal 
personeelsleden moet immers meer aanvragen 
behandelen.40 Een toenemende kwantiteit dreigt 
de kwaliteit van de controle onder druk te zetten. 
Een goede en continue beeldvorming over evolu-
ties in zowel het aantal effectief geregistreerde 
vuurwapens als inzake het aandeel van de bevol-
king dat overweegt een vuurwapen aan te schaffen, 
is daarom nodig om een eventuele overbelasting 
van het controlesysteem te vermijden. 

De complexiteit van het bestaande controlesys-
teem in België is een andere uitdaging. Terwijl de 
federale overheid het algemene kader bepaalt en 
instaat – via de provinciale wapendiensten – voor 
de behandeling, beoordeling en controle op de 
uitgereikte wapenvergunningen, staan de gemeen-
schappen in voor de organisatie en controle op 
vuurwapenbezit in het kader van het sportief 
schieten, terwijl de gewesten bevoegd zijn voor 

vuurwapens gebruikt voor de jacht. Ook de controle 
op de invoer, uitvoer en doorvoer van (vuur)
wapens is sinds 2003 grotendeels een bevoegdheid 
van de gewestelijke overheden.41 

Deze complexiteit heeft diverse gevolgen. Hoewel 
de betrokken diensten in de praktijk met het 
bestaande personeelskader proberen zo goed 
mogelijk samen te werken en waar mogelijk infor-
matie te delen, hypothekeren de aanzienlijke 
versnippering en de veelheid aan diensten en 
overheidsniveaus betrokken bij de controle op en 
opvolging van ingevoerde vuurwapens in Vlaan-
deren, een efficiënt en sluitend controlesysteem.42 
Lange doorlooptijden, administratieve fouten, 
gaten in de opvolging, een beperkte kennis van 
elkaars praktijken en wettelijke kaders, en een 
beperkte structurele opsporing van misbruiken 
blijken in de praktijk belangrijke uitdagingen te 
zijn voor alle betrokken diensten en overheidsni-
veaus.43  

Voor deze uitdagingen geldt overigens dat ze niet 
uniek zijn voor de Belgische context, al kan de 
complexiteit van het Belgische staatsbestel wel 
een bijkomende drempel zijn voor de ontwikkeling 
en implementatie van een effectieve en omvat-
tende controleketen. De noodzaak tot vlotte 
samenwerking tussen controle-instanties blijkt 
ook in andere Europese landen een uitdaging bij 
het vermijden van fraude en het zoveel mogelijk 
sluiten van de mazen in het net. Individuen die een 
wapen willen verwerven, blijken dit in sommige 
gevallen via wettelijke ‘loopholes’ of zwakke 
plekken in het controlesysteem te kunnen doen. 
Doorheen de hele Europese Unie konden de voor-
bije jaren een groot aantal en een grote verschei-
denheid aan casussen en technieken geïdentificeerd 
worden waarbij vuurwapens onrechtmatig 
verworven en verhandeld werden. Het gaat dan 
bijvoorbeeld concreet om het gebruik van vervalste 
sportschutterslicenties, vervalste in- of uitvoer-
certificaten, vervalste vergunningen om een vuur-
wapen te bezitten, valse aangiftes van diefstal.44 
Naast criminele en financiële overwegingen blijken 
ook vrijetijdsgerelateerde motieven een rol te 
spelen. In dit laatste geval gaat het om particuliere 
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personen die valse informatie verschaffen aan de 
bevoegde vergunningsautoriteiten omdat ze niet 
volledig voldoen aan de wettige redenen om legaal 
een vuurwapen te bezitten of te verwerven.45 

Afrondende 
bemerkingen
In deze nota wilden we de motieven voor vuurwa-
penbezit in kaart brengen en analyseren, niet 
enkel van huidige wapenbezitters, maar ook van 
personen die interesse tonen in het verwerven van 
een vuurwapen. Hiervoor maakten we in belang-
rijke mate gebruik van de gegevens die we 
verkregen door een grootschalige bevraging van 
ongeveer 2.500 volwassen respondenten in het 
Vlaams Gewest naar (motieven voor) vuurwapen-
bezit. Naast vragen over effectief vuurwapenbezit 
bevatte de survey ook specifieke vragen naar de 
mate waarin respondenten overwogen een vuur-
wapen aan te schaffen en naar de motieven 
waarom ze dit al dan niet overwogen. Bovendien 
liet de bevraging toe deze antwoorden te koppelen 
aan enkele meer algemene factoren, zoals slacht-
offerschap, onveiligheidsgevoelens en steun voor 
eigenrichting.

Een eerste vaststelling uit onze bevraging is dat in 
2019 4,1% van de Vlaamse volwassen bevolking 
aangeeft minstens een vuurwapen in huis te 
hebben. Hoewel het verschil met een eerdere 
bevraging uit 2010 – toen antwoordde 3,4% beves-
tigend op de vraag naar vuurwapenbezit – niet 
statistisch significant is, sluit het aan bij een stij-
gende tendens van particulier vuurwapenbezit die 
het Centraal Wapenregister sinds 2010 laat zien. 
Met name het 'sportief en recreatief schieten' 
blijkt een belangrijke (legale) reden waarom 
Vlaamse burgers een vuurwapen bezitten. 

Een tweede conclusie is dat ‘zelfverdediging/zelf-
bescherming’ (of bescherming van het gezin) veel 
vaker genoemd wordt als motief door respon-

denten die overwegen een vuurwapen aan te 
schaffen, dan door respondenten die daadwerke-
lijk een vuurwapen hebben. Bovendien blijken aan 
dit motief, zeker bij respondenten die overwegen 
een vuurwapen aan te schaffen, eerder bredere 
percepties van onveiligheid ten grondslag te liggen 
dan objectieve risicofactoren. Meer algemene 
gevoelens van onveiligheid en een grotere goed-
keuring van de idee dat individuele burgers het 
recht in eigen handen mogen nemen, blijken ster-
kere voorspellers voor gewenst vuurwapenbezit 
dan effectief slachtofferschap. Tegelijkertijd 
bleken deze algemene percepties van onveiligheid 
geen goede voorspeller van effectief vuurwapen-
bezit. De resultaten bevestigen onze veronderstel-
lingen over de mate waarin meer algemene 
gevoelens van onveiligheid particulier vuurwa-
penbezit beïnvloeden. Gezien de fundamenteel 
andere omgang met vuurwapens dan in de 
Verenigde Staten, hebben dergelijke algemene 
gevoelens bij ons echter geen directe impact op 
effectief vuurwapenbezit, al lijken ze wel bij te 
dragen tot een grotere interesse in het verwerven 
van een vuurwapen.46 In tegenstelling tot in de 
Verenigde Staten kunnen particulieren in België 
immers enkel legaal een vuurwapen verwerven en 
bezitten wanneer ze daarvoor een ‘wettige reden’ 
kunnen geven. 

De vaststelling dat de overgrote meerderheid van 
de bevraagde personen geen vuurwapen bezit en 
dit ook niet overweegt, maakt wel dat de interpre-
tatie van onze onderzoeksresultaten haar beper-
kingen heeft. Het absolute aantal respondenten 
dat aangeeft een vuurwapen te hebben (n=100) of 
dit wenst aan te schaffen (n=94) is immers eerder 
laag. Dit relatief lage aandeel respondenten met 
(interesse in) een vuurwapen suggereert boven-
dien dat een substantiële toename van het vuur-
wapenbezit in Vlaanderen niet lijkt te gebeuren. 
Deze studie toont wel aan dat meer algemene 
gevoelens van onveiligheid en maatschappelijk 
onbehagen de interesse in vuurwapens sterk beïn-
vloeden: veranderingen in maatschappelijke 
percepties of gebeurtenissen zoals aanslagen 
kunnen de interesse in vuurwapens verder 
versterken. 
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In eerste instantie is daarom een betere beeldvor-
ming nodig omtrent (evoluties in) de aard en 
omvang van het vuurwapenbezit, maar vooral ook 
omtrent de redenen waarom burgers een vuur-
wapen hebben of zouden willen verwerven. Door 
een historisch gebrek aan gedegen wetenschappe-
lijk onderzoek naar vuurwapenbezit en -geweld in 
Europa is het huidige beeld immers weinig 
adequaat en onderbouwd. Betere en meer syste-
matische kennis over de onderliggende dyna-
mieken die het vuurwapenbezit of de interesse 
hierin sturen, kan bijdragen aan een meer onder-
bouwde beleidsvorming en een beter begrip van 
het fenomeen als dusdanig. 

Tegelijkertijd wijzen onze resultaten en conclusies 
op het blijvende belang van een goed controlesys-
teem op het particuliere vuurwapenbezit. De voor-
bije jaren blijken het aantal legale wapens en het 
aantal actieve vuurwapenbezitters in Vlaanderen 
en België geleidelijk toe te nemen. Hoewel dit 
geenszins hoeft te betekenen dat het vuurwapen-
geweld opnieuw zal toenemen in de (nabije) 
toekomst, blijft een performant en goed functio-
nerend controlesysteem nodig om de centrale 
doelstellingen van de Belgische Wapenwet – het 
zoveel mogelijk inperken van de veiligheidsrisico’s 
verbonden aan vuurwapens - te garanderen. Een 
dergelijk systeem dient ervoor te zorgen dat legi-
tieme bezitters van vuurwapens ook effectief op 
legale wijze vuurwapens kunnen verwerven, maar 
dat tegelijkertijd voorkomen wordt dat mensen om 
de verkeerde redenen en met de verkeerde bedoe-
lingen een vuurwapen verwerven.47 
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