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De dubbele aard van vuurwapens

• Particulier vuurwapenbezit 
• Legitiem, maar niet zonder controverse

• Goede controle op bezit en beschikbaarheid van 
vuurwapens om inherente veiligheidsrisico’s te beperken

• Drie doelstellingen

1. Zicht op evoluties in particulier vuurwapenbezit 

2. Zicht op motieven voor effectief vuurwapenbezit en voor 
overwegen vuurwapenbezit

3. Rol van en uitdagingen voor het controlesysteem



Afname vuurwapenbezit na 2006, stijging sinds 

2010



Vuurwapenbezit neemt al langer geleidelijk af 

• ICVS: graduele afname vuurwapenbezit in België: van 16,6% in 

1989 tot 11,4% in 2005

• 2010 (Vlaams Vredesinstituut): 5,1% vuurwapenbezit 

(Vlaanderen: 3,4%) 

• Juni 2019: bevraging steekproef 2500 Vlaamse volwassenen uit 

online panel (n= >150.000 personen) van iVox

• Bevraging huidig en vroeger vuurwapenbezit + of personen 

aanschaf vuurwapen overwegen

• Motieven voor (overwegen van) vuurwapenbezit
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Wat zijn motieven voor (het overwegen van) 

vuurwapenbezit?



Welke factoren voorspellen waarom burgers een 

vuurwapen bezitten of willen aanschaffen?



Welke factoren voorspellen waarom burgers een 

vuurwapen bezitten of willen aanschaffen?

• Gevoelens van maatschappelijk onbehagen  voorspellen in 

belangrijke mate waarom burgers al dan niet overwegen een 

vuurwapen aan te schaffen 

• Ook slachtofferschap van criminaliteit voorspelt een 

vuurwapenwens, maar in veel minder sterke mate 

• Algemene gevoelens van maatschappelijk onbehagen 

verklaren niet waarom burgers momenteel een vuurwapen 
bezitten





Controlesysteem belangrijk om doelstellingen van 

Wapenwet te garanderen



Aandacht voor uitdagingen in het controlesysteem 

blijft nodig

• Toenemend bezit en groeiende interesse betekent een 

grotere administratieve belasting

• Complexiteit van het bestaande controlesysteem: 

diverse overheidsdiensten op verschillende 

overheidsniveaus (onrechtstreeks) betrokken

• Gebrekkige digitalisering



Enkele conclusies

• Particulier vuurwapenbezit relatief beperkt in 

Vlaanderen, maar sinds enkele jaren opnieuw toename

• Kleine absolute aantallen in studie, maar gevoelens van 

onveiligheid & wantrouwen in overheid als belangrijkste 

invloed om aanschaf vuurwapen te overwegen

• Meer vuurwapens betekent niet noodzakelijk meer 

vuurwapengeweld, maar wijst wel op belang van goed 

werkend en performant controlesysteem
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