


• Historisch niet geregulariseerde vuurwapens

• Smokkel uit het Oostblok en ex-Joegoslavië

• Conversie van geneutraliseerde vuurwapens

• Conversie van “akoestische” wapens

• Conversie Flobert-wapens

• Conversie niet gehomologeerde alarmwapens

• Postpakketten

• Zelfbouw

• Schriftvervalsing 

• Probleem in verband met de vatting van de gegevens 



• België lag en ligt nog vol vuurwapens afkomstig uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog 
en heel geregeld komen die nog boven water. (grendelgeweren, revolvers, pistolen 

en automatische wapens)

• Overblijfselen van de wapenwet uit 1933: wapens die toen vrij te koop waren maar nu
vergunningsplichtig zijn. Sommige mensen weten soms niet dat ze in overtreding zijn, 
ondanks alle aandacht daarvoor vanwege de overheid.

• Zou een voortdurende amnestie een oplossing, behalve indien de wapens in kwestie 
aan een strafrechtelijk feit gekoppeld zijn, bieden? Of is die er al middels de ‘vondst’? 
(artikel 17 WW)



• Gaat vooral over handvuurwapens, militaire wapens en granaten

• Diverse criminele organisaties hielden/houden zich bezig
met deze smokkel

• Oorsprong is deels ‘conflict’-gevoelig en het bestaan van 
gigantische stocks Warschau-Pact materiaal

• Vooral micro-trafficking op de meest spitsvondige manieren

• Criminele vraag en aanbod











• Voor de nieuwe EU-neutralisatienormen was het probleem acuut en
erg problematisch te noemen

• Afhankelijk van waar de neutralisatie plaatsgevonden had, was 
heractivering een koud kunstje

• Bevoorrading van criminele markt en risico zeer klein: pakkans is eerder
toevallig of omdat iemand niet kon zwijgen

• Zeer winstgevend

• Eerder kleinschalig maar er worden ook werkplaatsen tot zelfs kleine
fabriekjes aangetroffen die het op grote schaal doen





• Eerste detectie was in 2010-2011: toen werd er reeds vanuit België gewaarschuwd 
voor het inherente en acute gevaar van “akoestische” wapens. 
Er is een link met de latere aanslag op de joodse supermarkt en Charlie Hebdo

• De wapens waren snel en eenvoudig te krijgen in Tsjechië en Slovakije: er werd 
veel –voor België op illegale wijze- online besteld 

• Quasi alle wapens zijn om te bouwen naar een “akoestische” variant en deze 
“akoestische” varianten kunnen heel snel en met minimale kennis terug 
scherpschietend gemaakt worden

• Deze handel was en is voor criminele organisaties zéér winstgevend: de resultaten 
op straat zullen we in de komende honderd jaar nog voelen





• Het probleem van de Flobert-wapens kent opnieuw zijn oorsprong in 
Tsjechië en Slovakije en ontstond rond dezelfde tijd waarop de “akoestische”
varianten in opspraak kwamen

• Bestaande vuurwapens worden omgebouwd naar Flobert-wapens en zijn 
vrij te koop vanaf 18j in de bovenvermelde landen 

• De modus-operandi is dezelfde als bij de “akoestische” wapens, maar de conversie
van Flobert naar scherpschietend vergt meer vaardigheden en het eindproduct
is doorgaans kwalitatief minder

• Deze praktijk is ook zéér winstgevend





• Een probleem dat sinds 2010 aan een enorme opgang bezig is

• Vooral Turkse alarmwapens, waaronder ook volautomaten, zijn zeer eenvoudig om 
te bouwen: een wapen van +/- €125 kan zo, na een half uurtje werk, tot €1000 en meer
opbrengen

• Een plaag waarvoor, weeral uit België, in 2011 een noodsignaal gegeven werd naar de
Europese partners (let wel, in België zijn deze in de originele toestand vergunningsplichtig
of verboden, maar in veel Europese landen zijn ze origineel vrij te koop!)

• De Europese criminele markten worden overspoeld met dergelijke wapens





Screencapture van een bericht dd. 02/06/2021

Turks Ekol Voltran Major alarmpistool, 
omgebouwd naar 7,65 Browning

Binnen de twee minuten is dit online te vinden!



Screencapture recent omgebouwde Zoraki 917



• Reeds vele jaren worden er wapenonderdelen getrafikeerd vanuit 
de Verenigde Staten via postpakketten en via maritiem verkeer: 
onderdelen die in de VS vrij verkrijgbaar zijn, maar hier onderhevig zijn aan 
de vergunningsplicht, vinden zo hun weg naar malafide handelaars

• In bepaalde Europese landen zijn sommige wapenonderdelen, die hier 
sowieso vergunningsplichtig zijn, eveneens vrij

• Mits het uitbuiten van buitenlandse legale achterpoortjes en het nemen van
enig risico kan men op relatief eenvoudige wijze originele onaangepaste wapens
verwerven op illegale wijze 



• Het vervaardigen van vuurwapens is voor iemand met vaardigheden in metaalbewerking
geen onmogelijke taak

• De opkomst en daling in prijs van steeds meer geavanceerde CNC-machines zet de deur open
voor misbruik 

• Er bestaan al decennialang ‘blueprints’ voor eenvoudige machinepistolen: onlangs werd de 
aanslag te Halle op 09/10/2019 uitgevoerd met een zelfgemaakt Luty-machinepistool

• 3D-printtechnologie wordt jaar na jaar kwalitatiever en sinds een aantal jaar kan ook al metaal
geprint worden:  er zijn reeds talloze voorbeelden van hoe men vuurwapens kan ‘printen’



Zelfgemaakte Luty-SMG



Erg rudimentair metalen pistool – volledige zelfbouw, in 6,35 Browning



Bepaalde ontwerpen gaan heel ver: 

De FGC-9 (Fuck Gun Control – 9) is op de 
‘markt’ sinds begin 2020. Het is een verdere
ontwikkeling van eerder bestaande 3D-
geprinte ontwerpen. 

De ontwikkelaar ‘JStark1809’, Europeaan, nam
als stelregel dat er nergens in het wapen
onderdelen gebruikt worden die aan enige
regelgeving onderhevig zijn. 

(de lader is in België wel vergunningsplichtig)





Tegenwoordig worden Turkse
Zoraki’s omgebouwd om meer op 
een ‘Glock’ te gelijken.

Veelal ‘kleinere’ criminelen
kunnen het onderscheid niet
maken tussen een echte Glock en
een vervalsing. De prijzen die 
gevraagd zijn, liggen erg hoog. De 
hoge winstmarges en lage
pakkans maken dit een erg 
lucratieve bezigheid. 

Alhoewel het Openbaar Ministerie
doorgaans hoge straffen vraagt, 
worden er zelden hoge straffen
uitgesproken.

(in tegenstelling tot het VK: daar
worden levenslange straffen
uitgesproken!)



• In het verleden is reeds gebleken dat het bij bepaalde documenten een koud kunstje was om 
deze te vervalsen

• Soms werden deze MO slechts per toeval ontdekt

• Een verregaande digitalisering, waarbij erkenningen en vergunningen digitaal toegekend
worden (mits hard-copy met bijvoorbeeld een QR-code ter staving) zou soelaas kunnen
brengen, dit werd reeds jaren geleden door ons voorgesteld maar afgeketst



• Bepaalde fenomenen kunnen niet tegengegaan worden: het is net zoals met de drugscriminaliteit
dweilen met de kraan open, ongeacht hoe streng een wet mag zijn (zie UK!) 
De straffen en boetes dienen véél hoger te zijn én zouden effectief uitgevoerd moeten worden

• Er dient blijvend geïnvesteerd te worden in de strijd tegen illegale wapentrafiek

• Eerlijke, vergunde en erkende wapenbezitters mogen niet de dupe worden van veralgemening, de wet is streng
en elke overtreding heeft voor de legale bezitter grote gevolgen

• Correcte statistische verwerking – de parketcode ‘10’ kan betrekking hebben op diverse criminaliteitsfenomenen,
waaronder ook illegale wapentrafiek! 
De parketcode ‘36’ heeft ook betrekking op ‘gevonden vuurwapens’ waar geen criminele context achter schuilt



• Illegale wapenzwendel blijven weerhouden in het NVP!

• Ervaren onderzoekers worden al te vaak naar andere fenomenen overgeplaatst
en zo gaat veel expertise verloren

• Belang van goede intelligence en informantenwerking is niet te onderschatten
(beloningen optrekken, enz…)

• Meer juridische tools om proactief te werken, en mogelijkheden om te infiltreren
op het darkweb,… een nieuw framework om zelf te mogen ingaan op bepaalde
advertenties om de aanbieders te kunnen arresteren en voor het gerecht te
brengen (de politie is in vele gevallen aan handen en voeten gebonden!)

• Digitalisering voor de legale handel
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