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Het probleem van vuurwapengeweld wordt te vaak verengd tot haar laatste en ernstigste 
indicator: dodelijk vuurwapengeweld. Zolang de sterfgevallen niet toenemen, lijkt er 
weinig reden om in te grijpen. De occasionele dodelijke aanslag lijkt dan alsof het 
even, tussen twee stilten, luid is geweest. Vuurwapengeweld is evenwel meer dan alleen het 
dodelijke. Net als een traag groeiende tumor is het zo dat wanneer milde symptomen van 
vuurwapengeweld niet erkend worden en krachtdadig behandeld, kan het probleem uit de 
hand lopen en valt het tij moeilijker te keren. Deze studie schetst een beeld van de omvang, 
karakteristieken en contexten van vuurwapengeweld in België. Ze doet dit op basis van 
officiële bronnen, een analyse van ballistische gegevens, een analyse van media-artikelen 
over vuurwapengeweld, interne politiestatistieken en interviews met experten. 
 
Over dodelijk vuurwapengeweld klinkt op zich goed nieuws: dit volgt een neergaande trend 
in België, vooral sinds de afkondiging van de Wapenwet in 2006. Er doen zich in België de 
laatste jaren zo’n twintig gevallen van dodelijk vuurwapengeweld per jaar voor (tegen een 
zestigtal in 2004); één op vijf gevallen van dodelijk geweld gebeurt met een vuurwapen (in 
2004: één op drie gevallen). Met deze cijfers situeert België zich ruwweg rond het 
hedendaagse Europese gemiddelde van 0,2 gevallen van dodelijk vuurwapengeweld per 
100.000 inwoners en van zo’n 20% vuurwapengebruik bij dodelijk geweld. 
 
Deze neergaande trend in dodelijk vuurwapengeweld is niet gelijk verdeeld over de 
gewesten. De daling is het meest uitgesproken in het Vlaams Gewest, en aanzienlijk minder 
in het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest. Dit is eveneens het geval voor het totale 
dodelijke geweld dat in verhouding tot het Belgische inwonertal lager ligt in het Vlaams 
Gewest (-10%) dan in het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest (ieder +5%). De 
slachtoffers van dodelijk vuurwapengeweld zijn grotendeels mannen (75%) jonger dan 50 
jaar (53% tussen 25-49 jaar oud). Deze leeftijd-gender-verdeling is het meest 
uitgesproken in Brussel terwijl in Vlaanderen relatief vaker vrouwelijke en oudere 
slachtoffers vallen. De contexten voor dodelijke incidenten in Vlaanderen voor 2010-2020 
zijn geweld in de huiselijke context (30%), gevolgd door de criminele contexten van 
overvallen en drugs (27%), de politiecontext (17%) en publieke disputen (15%). Voor 
Vlaanderen valt het op dat het aandeel van de verschillende criminele contexten bij in de 

Samenvatting 
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media gerapporteerde dodelijke vuurwapenincidenten tussen 2010 en 2020 afneemt, 
terwijl dodelijk vuurwapengeweld in de huiselijke context eerder gelijk blijft.  
 
De vuurwapens die gebruikt worden bij dodelijk geweld hangen sterk af van de context. In 
de context van huiselijk geweld merken we enerzijds correct geregistreerde vuurwapens op 
(onder een vergunning voor sportief of recreatief schieten, of een vergunning voor jacht en 
faunabeheer), maar anderzijds ook vuurwapens die niet geregulariseerd zijn na de vele 
wijzigingen aan de Belgische wapenwet. Wanneer de geweldpleger eveneens actief is in de 
criminele sfeer, dan kan die ook illegaal verhandelde wapens bezigen bij zijn huiselijke 
geweldpoging. In criminele contexten treffen we vooral vuurwapens aan die illegaal 
verkregen zijn, wat kan variëren tussen al dan niet omgebouwde alarmpistolen (vaak van 
Italiaanse of Turkse makelij), gesmokkelde (semi)automatische vuurwapens (vaak uit ex-
Joegoslavië of Oost-Europa), en heromgebouwde of gereactiveerde (semi)automatische 
pistolen en geweren (vaak uit Centraal-Europa). 
 
Over niet-dodelijk vuurwapengeweld (dreigementen of verwondingen met vuurwapen) is 
veel minder goede informatie beschikbaar, waardoor we erg moeilijk kunnen oordelen over 
een toe- of afname in recente jaren. Waar dodelijk vuurwapengeweld in de meeste gevallen 
aan het licht komt, is niet-dodelijk vuurwapengeweld (in het bijzonder dreigementen) 
sterk ondergerapporteerd, vooral wanneer het plaatsvindt onder criminelen en in de 
context van huiselijk geweld. Navraag bij gespecialiseerde politiediensten laat steeds 
hetzelfde geluid horen: meer criminelen, in het bijzonder in het drugsmilieu, hebben toegang 
tot vuurwapens en deinzen niet terug om ze te gebruiken om te dreigen en zo nodig te 
verwonden. Dodelijk slachtofferschap wordt wellicht bewust gemeden, omdat dit teveel 
ongewenste aandacht trekt en slecht is voor de ‘zaken’. 
 
Op basis van onze media-analyse – en er daarbij van uitgaand dat de media waarschijnlijk 
vaker rapporteren over buitengewone of impactvolle gebeurtenissen en zo een weergave is 
van maatschappelijke gevoeligheden – maken we op dat ongeveer ¾ van de voorvallen met 
vuurwapens gemeld in de media dreigementen betreffen. Deze vinden vooral plaats tijdens 
gewapende overvallen, waar vuurwapens bijna uitsluitend gebruikt worden om te dreigen 
en de overval te faciliteren. Hier merken we dan ook veel alarmpistolen of zelfs 
namaakwapens op. Cijfers van de federale politie plaatsen vuurwapendreigementen 
evenwel meer in de context van huiselijke disputen en burenruzies, voorvallen die 
doorgaans niet in de media gemeld worden. In de politiestatistieken zullen 
vuurwapendreigementen tijdens overvallen eerder als ‘overval gewapenderhand’ worden 
geregistreerd, niet als vuurwapendreigement. Dreigementen onder criminelen tenslotte 
zullen doorgaans noch aan de politie noch aan de media worden gerapporteerd. Dit alles 
suggereert dat vuurwapendreigementen veruit de meest omvangrijke context zijn van 
vuurwapengeweld maar dat heel wat informatie erover ontbreekt.  
 
Wanneer vuurwapens raak schieten, maar niet de dood tot gevolg hebben, dan hebben we 
te maken met vuurwapenverwondingen. Deze doen zich voor in alle mogelijke contexten, 
maar onze media-analyse ziet ze toch het vaakst voorkomen in de criminele contexten van 
gewapende overvallen en de drugscriminaliteit. In de context van huiselijk geweld doen 
zich betrekkelijk weinig vuurwapenverwondingen voor, wat suggereert dat men daar 
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eerder schiet om te doden (en daar vaker in slaagt dan in criminele contexten) of 
vuurwapens gebruikt om te dreigen. 
 
De beschikbaarheid van vuurwapens in criminele contexten is een bijzondere reden voor 
ongerustheid. Ze kunnen op vele manieren verkregen worden. Jonge, onervaren overvallers 
moeten zich nog behelpen met alarmpistolen of namaakwapens die kunnen volstaan om 
mee te dreigen. In vele gevallen zijn zulke wapens eenvoudig verkrijgbaar. Wanneer 
criminelen meer connecties hebben, dan kunnen zij de illegale vuurwapenmarkten 
aanspreken. In België zien we verscheidene modi operandi waarop deze markten worden of 
zijn bevoorraad. Turkse of Italiaanse alarmpistolen worden omgebouwd en gebruikt door 
criminelen om zichzelf te beschermen, vaak tegen concurrenten. Gesmokkelde vuurwapens 
uit de westelijke Balkan of Oost-Europa – vaak van het Kalasjnikov-type, maar ook heel 
veel pistolen – zijn dan weer erg gegeerd binnen de drugscriminaliteit. Georganiseerde 
criminele groepen hebben vaak gebruikgemaakt van de lakse wetgeving in bepaalde 
Centraal-Europese landen (in het bijzonder Tsjechië en Slowakije) om slecht 
gedeactiveerde of omgebouwde (tot akoestisch of Flobert-wapen) vuurwapens aan te 
kopen. Deze werden dan gereactiveerd of heromgebouwd. Terwijl de wetgeving rond deze 
materie de laatste jaren gevoelig verstrengd is, zullen dergelijke vuurwapens nog een hele 
tijd in criminele handen aangetroffen worden. 
 
Met deze studie willen we een licht schijnen op de vele facetten van vuurwapengeweld, in 
het bijzonder die vormen die plaatsvinden in donkere steegjes of achter gesloten deuren. 
We stellen dan vast dat het probleem veel groter is dan het beperkte aantal dodelijke 
slachtoffers doet uitschijnen en er is geen wondermiddel om het op te lossen. Wel 
identificeerden we volgende elementen die tot een oplossing bijdragen:  

- er is meer aandacht nodig voor de correcte registratie van legale en in beslag 
genomen vuurwapens;  

- er moeten meer middelen vrijgemaakt worden om de bevoorradingskanalen van 
criminelen hun vuurwapens te onderzoeken en te verstoren;  

- er moeten meer middelen en bereidwilligheid zijn voor samenwerking op lokaal, 
federaal en internationaal niveau;  

- er moet politieke moed getoond worden om voldoende operationale capaciteit bij 
politiediensten te garanderen;  

- en, bovenal, er moeten middelen ingezet worden voor alle noodzakelijke, 
preventieve maatregelen teneinde alle uitingen van vuurwapengeweld aan te 
pakken.
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AEW   Acoustic Expansion Weapons (akoestische wapens) 

AZG   Agentschap Zorg en Gezondheid 

ANG   Algemene Nationale Gegevensdatabank 

CSES Center for Strategy and Evaluation Services 

CWR   Centraal Wapenregister 

CZ   Česká zbrojovka (Tsjechische vuurwapenfabrikant) 

DAO    Operaties inzake Bestuurlijke Politie 

dCSG   dienst Controle Strategische Goederen 

DJSOC De directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde 
criminaliteit 

EU   Europese Unie 

FGP Antwerpen Federale gerechtelijke politie Antwerpen 

FGP Brussel  Federale gerechtelijke politie Brussel 

FGP Luik  Federale gerechtelijke politie Luik 

FN Herstal   Fabrique National de Herstal 

HFD-lijst Lijst van vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve 
waarde 

NAVO Noord-Atlantische Verdragsorganisatie 

NICC   Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie 

OMG   Criminele motorbendes (Outlaw Motorcycle Gangs) 

PZ   Politiezone 

SMG   Machinepistool (sub-machinegun) 

Statbel   Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium 

UNODC Verenigde Naties Departement voor Drugs en Misdaad (United Nations 
Office on Drugs and Crime) 

Wapenwet Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele 
activiteiten met wapens 

WHO   World Health Organization (Wereldgezondheidsorganisatie)
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Vanaf het einde van de 19de eeuw won de wapenproductie in België wereldwijd aan 
populariteit en respect. Vandaag is de bekendste producent ongetwijfeld de Fabrique 
Nationale de Herstal (FN Herstal). Andere wapenproducenten (zoals Nagant en Francotte) 
hebben eveneens hun stempel op de Belgische vuurwapenindustrie gedrukt. Ondanks de 
aanwezigheid van kwaliteitsvolle wapenproducenten, lijkt België vandaag eerder een 
slechte reputatie te hebben inzake vuurwapens. De bloeiende illegale wapenmarkt in België 
komt herhaaldelijk ter sprake in dit rapport. Maar de slechte reputatie inzake vuurwapens 
van België heeft nog andere oorzaken, zoals verscheidene exportschandalen, de lakse 
Belgische wetgeving omtrent vuurwapenverkoop tot 2006, de vaststelling dat meerdere 
terroristen de Belgische vuurwapenmarkt hebben gebruikt, en het feit dat Belgische illegale 
wapenhandelaars een rol spelen in het illegaal ombouwen van alarmwapens. 
 
Belgische wapens, wapenkunde en (criminele) actoren spelen een rol van betekenis in 
vuurwapengeweld in België, Europa en zelfs daarbuiten. Dit rapport vloeit voort uit 
onderzoek gedaan in het kader van Project TARGET, wat een door de EU gefinancieerd 
onderzoeksproject was, gecoördineerd door het Vlaams Vredesinstituut in samenwerking 
met de universiteit van Leiden, dat onderzocht hoe illegale handel in vuurwapens 
vuurwapengeweld beïnvloedt.1 We bespreken we de problematiek van vuurwapengeweld in 
België waarbij we in deze volgorde de volgende thema’s behandelen: de (il)legale handel en 
het illegale bezit van vuurwapens; de omvang en evoluties van vuurwapengeweld; de aard 
en karakteristieken van vuurwapengeweld; de contexten waarbinnen vuurwapengeweld 
zich afspeelt; en, tenslotte, welke uitdagingen er zijn om vuurwapengeweld en illegale 
handel tegen te gaan.  
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Box 1: Methode en bronnen 

De methodes voor deze studie waren hoofdzakelijk desk research en interviews. Ten eerste 
werd data verzameld bij verscheidene instellingen,  zoals criminaliteitsstatistieken, 
ballistische data en interne data verzameld door de federale politie.  Deze data werd 
aangevuld met een literatuuronderzoek in de bestaande wetenschappelijke literatuur, 
internationale rapporten en juridische documenten over vuurwapengeweld en illegale 
handel. Daarnaast werd een uitgebreide analyse doorgevoerd van meldingen van 
meldingen van vuurwapengeweld in media-artielen voor de periode 2010-2020 (zie 
hieronder). Ten tweede verrichte het onderzoeksteam acht semi-gestructureerde, diepte-
interviews, namelijk met de directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde 
criminaliteit (DJSOC) afdeling wapens (1 april 2021 en 9 maart 2022), de federale 
gerechtelijke politie (FGP) Luik (29 april 2021 en 25 maart 2022), de FGP Brussel (10 maart 
2022), het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC, 10 maart 2022), de 
FGP Antwerpen (11 maart 2022) en professor Antoinette Verhage van UGent (11 maart 2022). 

Vertrouwelijke en interne data: 

NICC-analyse. We vroegen data op bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en 
Criminologie (NICC) over alle ballistische analyses uitgevoerd in 2006-2020 inzake: context 
en politiezone van ballistische analyse (inbreuken op de vuurwapenwet, diefstal, 
bedreigingen en verwondingen, terrorisme, huiselijk geweld en geweld tegen publieke 
autoriteitsfiguren); vuurwapentype (pistool, revolver, geweer, machine wapen, karabijn, 
shotgun, machinepistool en artisanaal); merk, fabrikant en type (bijvoorbeeld een FN GP-
35 is een pistool van het merk FN gemaakt in België); kaliber (klein, middel of groot); 
laadmechanisme (enkelschots, repeterend, semi- of volautomatisch); wettelijke 
classificatie (classificatie 1, 2 of 3); aanpassingen (omgebouwd alarmpistool, heractivering, 
kaliberwijziging, verkorting van loop en/of kolf). Deze database werd geanalyseerd en als 
intern document opgeslagen door het Vlaams Vredesinstituut.  

DJSOC. Vertrouwelijke, politionele data uit de Algemene Nationale Gegevensdatabank (ANG) 
en analyses van DJSOC-wapens werden meegedeeld aan het Vlaams Vredesinstituut.  

Media-analyse. Het Vlaams Vredesinstituut heeft een analyse uitgevoerd van alle 
Nederlandstalige media-artikelen die melding maakten van dodelijk vuurwapengeweld in 
de periode 2010-2020. Daarnaast hebben we alle gevallen van vuurwapengeweld 
geïdentificeerd (ook niet-dodelijk) in de periode 2018-2020. Dit resulteerde in 2.606 artikelen 
die betrekking hebben op 1.167 gevallen van vuurwapengeweld. Deze artikelen werden 
gecodeerd aan de hand van: (a) informatie over de casus (wat is er gebeurd?); (b) context 
van de casus (crimineel geweld, huiselijk geweld, publieke disputen, terrorisme, etc.); (c) 
vuurwapens gebruikt in de casus en (d) bron van de casus. We hebben ervoor geopteerd 
alleen te kijken naar gevallen die in het Vlaams of Brussel Hoofdstedelijk Gewest 
plaatsvonden omdat vuurwapenincidenten in het Waals Gewest in de Nederlandstalige 
media minder gerapporteerd worden. Bij een media-analyse moet men steeds ermee 
rekening houden dat media-artikelen voor een belangrijk deel een reflectie zijn van 
maatschappelijke gevoeligheden en daarom geen objectieve weerspiegeling zijn van 
feitelijke omstandigheden.  
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Vuurwapenbezit door particuliere burgers kan legaal of illegaal zijn. Voor het legale 
vuurwapenbezit beschikken we over informatie inzake het aantal vergunningen, vergunde 
vuurwapens en de invoer van vuurwapens in België en/of het Vlaams Gewest. Het illegale 
vuurwapenbezit in België is minder gemakkelijk te kenschetsen, maar we kunnen er op 
basis van gedane studies en inbeslagnames wel bepaalde stellingen over innemen. 

1.1 Legaal vuurwapenbezit 

In België wordt het wapenbezit geregeld door de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met wapens (hierna de wapenwet). Deze wet geeft 
bepalingen voor zowel vuurwapens als niet-vuurwapens (zoals messen). Inzake 
vuurwapens beoogde de wet de omzetting van de Europese wapenrichtlijn van 1991 
(91/477/EEG). Ze verving de verouderde wapenwet van 3 januari 1933 en werd reeds in 2001 
op de legislatieve agenda geplaatst. Door allerlei factoren werd haar stemming vertraagd 
tot een dodelijk schietincident in Antwerpen in mei 2006 haar bespreking, stemming en 
afkondiging in een stroomversnelling bracht.2 De Belgische wapenwet van 2006 – en haar 
daaropvolgende aanpassingen en amendementen – volgt in grote mate de EU-richtlijn van 
1991 die op haar beurt meermaals is aangepast. Het belangrijkste principe van deze richtlijn 
betreffende vuurwapenbezit is dat ze ‘restrictief’ wordt geïnterpreteerd, wat betekent dat 
men een ‘wettige reden’ nodig heeft om bepaalde (vuur)wapens te bezitten en/of dragen.I 
Wanneer we deze wet lezen met het oog op haar specifieke relevantie voor ‘vuurwapens’, 
dan merken op we dat die opgedeeld worden in drie categorieën, zoals weergeven in Figuur 
1.3 
 

–––– 
I  De definitie van een wapen wordt meestal gehaald uit het Strafwetboek: “Onder het woord wapens wordt begrepen alle 

toestellen, werktuigen, gereedschappen of andere snijdende, stekende of kneuzende voorwerpen die men heeft ter hand 
genomen om te doden, te wonden of te slaan, zelfs indien men geen gebruik ervan gemaakt heeft” (Strafwetboek van 8 
juni 1867, art 135). 

1 Vuurwapenbezit in België 
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Figuur 1: Wapentypes, met focus op vuurwapens, volgens de Belgische wetgeving 

 
Sedert de versie van 2008 bevat de Europese vuurwapenrichtlijn een definitie van een 
vuurwapen (geen definitie was voorhanden in 1991). Dit is: 
  

een draagbaar, van een loop voorzien wapen waarmee door explosieve voortstuwing een 
lading, een kogel of een projectiel wordt uitgestoten, en dat daartoe is ontworpen of 
daartoe kan worden omgebouwd.4 

 
De grote restcategorie van ‘vergunningsplichtige vuurwapens’ zijn in wezen alle 
vuurwapens die niet uitdrukkelijk verboden of vrij verkrijgbaar zijn. De Belgische wet 
bepaalt voor deze categorie dat een vergunning nodig is voorafgaand aan de aankoop van 
een vuurwapen, een vergunning die een generiek en een specifiek gedeelte bevat. Volgens 
het generieke gedeelte moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen: 
meerderjarig zijn; geen overtredingen begaan hebben op bepaalde wetten; geen psychische 
aandoeningen hebben; niet geïnterneerd zijn geweest; in goede lichamelijke gezondheid 
verkeren; kennis hebben van de wapenwetgeving; en niet samenwonend zijn met iemand 
die zich verzet tegen de aanvraag. Volgens het specifieke gedeelte moet de aanvrager een 
wettige reden hebben om een bepaald vuurwapen en de bijhorende munitie te bezitten. Deze 
wettige redenen zijn benoemd als volgt: jacht, sportief of recreatief schieten; risicoberoep; 
persoonlijke verdediging; de intentie om een verzameling historische wapens op te 
bouwen; de deelname aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke 
activiteiten. Afhankelijk van de wettige reden, worden meer specifieke voorwaarden aan 
vuurwapenbezit gekoppeld. 
 
Informatie verkregen bij het Centraal Wapenregister (CWR) geeft aan dat er in 2019 in de 
gewesten in totaal 763.339 vergunde vuurwapens geregistreerd staan. Figuur 25 geeft de 
verdeling van het aantal vuurwapens over de gewesten weer. 
 
 
 

• Bv. wapens die uitsluitend ontworpen zijn voor militair gebruik, zoals automatische 
vuurwapens, lanceertoestellen, artilleriestukken, raketten (Art. 3; §1)

(1) Verboden wapens

• Bv. namaakwapens; vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve 
waarde; definitief onbruikbaar gemaakte vuurwapens (sinds 2019 zijn deze 
aangifteplichtig); vuurwapens die ontworpen zijn voor het geven van alarm of signalen, 
reddingsactiviteiten, slachten van dieren of visserij met harpoenen, of bestemd zijn voor 
industriële of technische doeleinden (Art. 3; §2)

(2) Vrij verkrijgbare wapens

• Alle overige vuurwapens (Art. 3; §3).

(3) Vergunninsplichtige wapens
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Figuur 2: Vergunde vuurwapens per gewest, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Centraal Wapenregister 

 
In 2019 staat iets minder dan de helft van de vuurwapens (46%) geregistreerd in het Waals 
Gewest, tegenover 44% in het Vlaams Gewest en 10% in het Brussels Hoofdstedelijk (BH) 
Gewest. Gezien de ongelijke bevolkingsverdeling over deze gewesten – Vlaams, Waals en 
BH Gewest hebben respectievelijk een bevolkingsaandeel van 58%, 32% en 10% – vertaalt 
dit zich naar ratio’s van respectievelijk 5,1, 9,8 en 6,4 vuurwapens per honderd inwoners in 
2019. Dit illustreert dat particulier vergund vuurwapenbezit het sterkst geconcentreerd is 
in het zuidelijke landsdeel van België. 
 
In het CWR staat ook de wettige reden voor het houden van een vergunningsplichtig 
vuurwapen geregistreerd. Figuur 36 toont het aandeel van de wettige redenen per gewest in 
2019.  
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Figuur 3: Wettige reden voor vuurwapenbezit per gewest, 2019 

Bron: Centraal wapenregister 

Aan de hand van Figuur 3 doen we drie vaststellingen. Ten eerste, de voornaamste wettige 
redenen voor vuurwapenbezit zijn sportief en recreatief schieten (31%) en 
jacht/faunabeheer (21%). Ten tweede behoren een noemenswaardig aantal 
vuurwapenvergunningen tot een onbepaalde/andere (20% van het totaal)I of een sterk 
verouderde categorie zoals verweerwapens, die vooral in het Waals gewest (10% van het 
totaal) voorkomen. Dit betekent dat 30% van de vuurwapens in het CWR geregistreerd staan 
onder categorieën die vandaag niet gelden als wettelijk of in categorieën waarop de controle 
erg moeilijk te handhaven valt. Ten derde zijn er een groot aantal dienstwapens in het BH 
Gewest, namelijk 61% van het totale, vergunde vuurwapenbezit in Brussel, vergeleken met 
slechts 6% in het Vlaams en 5% in het Waals Gewest. 
 
Na de intrede van de wapenwet van 2006 gold een amnestieperiode die – na verlenging – 
uiteindelijk tot eind 2008 heeft geduurd. Particulieren kregen de kans hun vuurwapens te 
regulariseren (door de juiste vergunning te verkrijgen), te verkopen of in te leveren voor 
vernieting of deactivering. Er werden in totaal zo’n 200.000 vuurwapens ingeleverd 
waarvan het leeuwendeel uit het Vlaams Gewest kwam.7 
 

–––– 
I  Deze categorie onbepaald/andere zijn vuurwapens die zonder verdere of correcte reden geregistreerd staan. Dit kan 

gaan over ‘bezit zonder munitie’, ‘gevonden vuurwapens,’ ‘éénjarige licentie’, ‘overgangsmaatregelen’, etcetera. Sommige 
van deze gelden niet langer als wettelijke reden voor vuurwapenbezit. 
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Het aantal in het CWR geregistreerde vuurwapens daalde van 787.858 in 2006 tot 707.869 
in 2010, maar ging sinds 2010 weer in stijgende lijn met een jaarlijkse toename tussen 
10.000 en 15.000 geregistreerde vuurwapens. In 2019 stonden er reeds meer dan 800.000 
vuurwapens in het CWR geregistreerd (inclusief een aantal vuurwapens die vernietigd 
zouden worden).8 Deze evolutie wordt in Figuur 49 weergeven. 
 

Figuur 4: Geregistreerde vuurwapens in België, 2006-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Cops (2021) 

 
Deze toename van het aantal geregistreerde vuurwapens werd recent door het Vlaams 
Vredesinstituut onderzocht.10 Terwijl het aantal officiële zelfverdedigingsvergunningen erg 
laag ligt (het hoogst in Brussel), omdat deze wettige reden erg restrictief geïnterpreteerd 
wordt, lijkt ze een niet te verwaarloze rol te spelen in het vuurwapenbezit. Volgens de 
bevraging van het Vlaams Vredesinstituut is sportief en recreatief schieten weliswaar de 
belangrijkste motivatie voor vuurwapenbezitters (51%) maar voor mensen die 
vuurwapenbezit overwegen, is de belangrijkste motivatie zelfverdediging (59%). Deze 
studie toont ook aan dat het aantal aanvragen voor sportvergunningen doorgaans piekt 
kort na terroristische aanvallen. 13% van de ondervraagde vuurwapenbezitters geeft aan 
feitelijk een wapen te bezitten ter zelfverdediging. Door zij die geen vuurwapen bezitten, 
worden de bestaande regelgeving en controlemechanismen aangeduid als een belangrijk 
obstakel om een vuurwapen aan te schaffen. Daarom blijft het belangrijk om de bestaande 
regels sluitend toe te passen.11  
 
De vraag van particulieren naar vuurwapens wordt hoofdzakelijk tegemoetgekomen door 
de invoer van vuurwapens door wapenhandelaars. De Vlaamse dienst Controle Strategische 
Goederen (dCSG) houdt de vergunningen bij voor de export, import en transfer van 
vuurwapens in het bezit van burgers. Zijn rapporten werden onderzocht door het Vlaams 
Vredesinstituut.12 Het aantal vergunningen dat uitgereikt werd voor de invoer van 
vuurwapens, munitie en vuurwapenonderdelen is meer dan verdubbeld tussen 2005 
(n=228) en 2018 (n=481). Het hoogste aantal stelt men vast in 2015 met 598 vergunde 
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vergunningen. Opvallend is ook dat de vergunde waarde van deze invoer sterk toeneemt: 
voor vuurwapens stijgt de waarde van € 1,3 miljoen in 2005 tot € 10,3 miljoen in 2018, en 
voor munitie zelfs van € 1,7 miljoen in 2005 tot € 24,6 miljoen in 2018. Dit betekent niet – 
zoals hieronder verder geduid – dat de effectieve invoer in die mate is verhoogd. Het 
betekent wel dat de gemiddelde, individuele waarde van een vergunning voor de invoer van 
vuurwapens acht keer is toegenomen terwijl het aantal vergunningen slechts verdubbeld 
is.13 
 
Belangrijk is dus om op te merken dat de vergunde waarde voor de invoer van vuurwapens 
en munitie niet gelijkstaat met de effectieve invoer van vuurwapens. De voornoemde studie 
heeft – op basis van gegevens van de Belgische Nationale Bank – berekend dat enerzijds de 
effectieve invoer beduidend lager ligt dan de vergunde invoer en anderzijds dat de trend van 
de vergunde invoer niet die van de effectieve invoer weerspiegelt. Deze discrepantie kan 
verklaard worden doordat enerzijds intra-Europese transfers door handelaars met een 
omzet lager dan 1,5 miljoen euro niet opgenomen worden bij de Belgische Nationale Bank, 
en anderzijds dat bedrijven de invoer van wapens en munitie geregeld als vertrouwelijk 
registreren zodat ze niet opgenomen worden in de statistieken.14 Daarom is het zeer 
moeilijk om de effectieve invoer van vuurwapens en munitie in België in te schatten. 
 
Via de informatie van de dCSG kunnen we ook meer te weten komen over de kenmerken van 
vuurwapens die worden ingevoerd zoals land van herkomst en type vuurwapen. Er zit een 
noemenswaardige variatie in het land van herkomst van het ingevoerde vuurwapen. Voor 
de periode 2005-2009 waren de Verenigde Staten, Zwitserland en, in mindere mate, 
Kroatië de belangrijkste landen van herkomst; sinds vooral 2012 zien we dat de invoer 
vooral uit de EU gebeurt, namelijk uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Italië.15 De 
populairste types vuurwapen blijven geweren en pistolen, zoals ook blijkt uit de data van 
het CWR. Ook worden alsmaar meer karabijnen ingevoerd terwijl het aantal revolvers in 
verhouding klein blijft. De vergunde invoer van machinegeweren en –pistolen is 
vanzelfsprekend verwaarloosbaar omdat slechts een zeer beperkt aantal individuen 
dergelijke wapens mogen houden.I16 
 

1.2 Illegaal vuurwapenbezit 

Naast het legale vuurwapenbezit zijn er ook een bepaald aantal illegaal gehouden 
vuurwapens in België. De aandacht hiervoor is cyclisch en wordt vaak aangestuurd door 
gewelddadige incidenten.17 We hebben hierboven reeds vermeld dat de Belgische 
vuurwapenwet van 2006 tot stand kwam na een schietpartij in Antwerpen. Wanneer we 
kijken naar de belangstelling voor de illegale vuurwapenmarkt in België, merken we op dat 
die eveneens gestuurd wordt door plotse gebeurtenissen.  
 

–––– 
I  Een uitzondering hierop is het jaar 2009 toen er een vergunning ter waarde van 550,000 euro goedgekeurd werd voor de 

invoer van machinegeweren bestemd voor de Belgische politiediensten. 
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1.2.1 Aandacht voor illegale vuurwapens in België 

Uitgebreide beleidsaandacht voor de illegale vuurwapenmarkt kwam er in België pas vanaf 
2010 door een aantal opeenvolgende gewelddadige incidenten met verboden 
oorlogswapens: in januari van dat jaar verijdelde een politieagent in Brussel een overval en 
raakte ernstig gewond door een Kalasjnikov-type vuurwapen;18 in april overvielen drie 
gemaskerde mannen een supermarkt met automatische vuurwapens;19 in juli arresteerde 
de Brusselse politie twee Luikenaars met een Kalasjnikov-type geweer in hun bezit in een 
gestolen wagen;20 in augustus overvielen twee gemaskerde mannen een supermarkt in 
Kraainem met een Kalasjnikov-type geweer.21 Deze gebeurtenissen leidden tot een 
achtpuntenprogramma dat de veiligheid in Brussel moest verhogen met als belangrijke 
speerpunt de bestrijding van de illegale vuurwapenhandel.22 Men stelde dan ook acht 
politieagenten aan om illegale handel door criminele groepen in het Brusselse aan te 
pakken.23  
 
Op dat ogenblik was België voorzitter van de Europese Raad en maakte het hiervan gebruik 
om een actieplan tegen ‘zware’ wapens op te stellen (waarmee bedoeld werd: 
aanvalsgeweren, machinepistolen en raketwerpers).24 Op het niveau van de EU was er reeds 
aandacht voor de problematiek van vuurwapens van militaire kwaliteit, en had men de 
vuurwapenrichtlijn al een eerste keer in 2008 aangepast. Dit amendement zorgde er onder 
meer voor dat er standaardrichtlijnen dienden te komen voor het deactiveren van 
vuurwapens. Tegelijkertijd merkte men dat er sinds de economische crisis van 2008 meer 
vuurwapens uit ex-Joegoslavië op de illegale markt terechtkwamen, wat de hierboven 
vermelde incidenten in Brussel verklaarde. 
 
In België zal een massaschietpartij op de kerstmarkt van Luik in 2011 de motor zijn voor 
grondige beleidsaandacht en hervormingen op federaal gebied.25 De schutter was er in 
geslaagd vijf mensen te vermoorden en er 123 te verwonden met illegaal verkregen 
vuurwapens en granaten. Tijdens de schietpartij was de schutter bewapend met een 
aanvalsgeweer (FN FAL) en een revolver (Smith & Wesson .41 Magnum). Die laatste 
gebruikte de schutter uitsluitend om zelfmoord te plegen. Naderhand werden bij hem thuis 
nog een revolver, een riotgun en een geweer gevonden. De vuurwapens die hij gebruikte 
tijdens de schietpartij waren zoals aangestipt op de illegale markt verkregen. De revolver 
was in 2009 gestolen van een vuurwapenhandelaar uit Verviers samen met dertig andere 
kleine vuurwapens (vooral van het merk Colt en Smith & Wesson). Meerdere van de andere 
wapens gestolen uit deze winkel werden later gevonden in het bezit van een overvaller in 
Beyne-Heusayn.  
 
Het aanvalsgeweer van de Luikse schutter droeg het embleem van de Israëlische 
strijdkrachten (Tsahal) en bleek samengesteld uit onderdelen die ofwel door FN Herstal in 
de jaren zestig ofwel in Israël onder licentie waren geproduceerd. Het vermoeden bestaat 
dat het vuurwapen ontmanteld werd door de Israëlische strijdkrachten, maar daarna raakt 
men het spoor bijster. Later zal blijken dat de schutter in het verleden vuurwapens had 
gereactiveerd of omgebouwd. In 2007 reeds werden bij hem in het kader van een anti-
drugsoperatie dozijnen vuurwapens en meer dan 9.000 vuurwapenonderdelen gevonden. 
De gevonden wapens waren een AK47-type vuurwapen, een MP40 machinegeweer, een FN 
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FAL aanvalsgeweer, een riotgun, verscheidene handvuurwapens, een raketwerper, een 
geluidsdemper en grote aantallen munitie.26 Gezien de aantallen en aard van de vuurwapens 
lijkt het vanzelfsprekend dat de schutter vuurwapens verhandelde op de illegale markt; 
toch werd hij slechts veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden voor illegaal bezit 
van vuurwapens . Het Hof van Beroep zal later dit deel van het vonnis vernietigen. De 
advocaat van de schutter had namelijk geargumenteerd – en de rechter was hierin gevolgd 
– dat er een amnestieperiode liep in België waardoor de man niet vervolgd kon worden voor 
illegaal wapenbezit. Hij werd uiteindelijk veroordeeld tot 72 maanden in de gevangenis voor 
een cannabisplantage (48 maanden) en een in 2003 opgeschorte straf voor verkrachting (24 
maanden). Hij zal reeds voorwaardelijk worden vrijgelaten in 2010 (ondanks een negatief 
advies van de procureur en gevangenisdirecteur) en ongeveer een jaar later richt hij de 
bewuste schietpartij te Luik aan. 
 
De schietpartij in Luik werd een symbooldossier voor de onvoldoende en inadequate 
beleids- en justitieaandacht voor het probleem van illegaal wapenbezit en –handel. Als 
gevolg kwam er in maart 2012 een actieplan tegen illegale vuurwapenhandel en werd een 
comité opgericht tegen vuurwapensmokkel dat ook onderzoek moest doen naar het 
afschaffen van de lijst van vrij-te-verkrijgen vuurwapens.27 Deze lijst zou in 2013 worden 
afgeschaft. De illegale wapenhandel zou ook een operationele prioriteit voor de politie en 
justitie worden.28 
 
Een nieuwe impuls in de strijd tegen vuurwapensmokkel en –geweld in Brussel kwam er na 
de terroristische aanvallen in Parijs van januari en november 2015. De media rapporteerden 
namelijk dat verscheidene van de vuurwapens gebruikt in deze aanvallen ofwel aangekocht 
waren op de Belgische illegale vuurwapenmarkt ofwel doorheen België waren verplaatst. De 
aandacht nam verder toe door de schietpartij met terroristen in Verviers in januari 2015 en 
door de verijdelde aanslag op de Thalys in augustus 2015. Deze gebeurtenissen leidden 
onder meer tot volgende maatregelen: een wet die telefoontap toelaat om infracties op de 
wapenwetgeving te detecteren;29 een adviescommissie omtrent vuurwapensmokkel 
(interfederaal overlegcomité ter bestrijding van de illegale wapenproductie en –handel);30 
een expertencommissie vuurwapens van de federale en lokale politie;31 en een federaal 
actieplan (het ‘Kanaalplan’) gericht tegen radicalisering, extremisme en terrorisme met 
onder andere bijzondere aandacht voor vuurwapensmokkel.32 
 
Vuurwapensmokkel bleef een prioriteit van het nationale veiligheidsplan van 2016-2019. 
Een speerpunt van dit actieplan met betrekking tot vuurwapens is het ontwikkelen van een 
beter zicht op vuurwapensmokkel. Drie specifieke projecten werden aangekondigd: het 
ontwikkelen van een beter registratiesysteem voor legaal gehouden, gestolen, verloren en 
in beslag genomen vuurwapens; het oprichten van een Europees netwerk van 
vuurwapenexperten binnen de politie; het intensiever gebruikmaken van bestaande 
Europese platformen (zoals ENA, iArms, EMPACT Firearms, de European Firearms Experts 
Group, Europol en Interpol); en een verbetering van de politionele operaties inzake 
vuurwapensmokkel.33 
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Box 2: Actoren belast met de bestrijding van illegale vuurwapens 

 
Verscheidene actoren zijn vanuit hun eigen invalshoek bezig met het bestrijden van 

illegale vuurwapens en vuurwapengeweld in België.  

 

Op het meest fundamentele niveau staan de lokale en federale politie, die 

verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van delicten en het in beslag nemen van 

(illegale) vuurwapens. Zij registreren dit zowel in de Algemene Nationale 

Gegevensdatabank (ANG) en de PaCos-databank van overtuigingsstukken. Wanneer zij 

een vuurwapen in beslag nemen, dienen zij hiervoor een document (Model 10) in te 

vullen en dit over te maken aan het Centraal Wapenregister (CWR) dat dan het 

vuurwapen registreert als in beslag genomen. Tijdens de gerechtelijke procedure 

kunnen vuurwapens op aanvraag van de onderzoeksrechter (vaak op aangeven van de 

politie) aan ballistische analyse onderworpen worden door het Nationaal Instituut 

voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) of door een privé-instantie. Wanneer beslist 

wordt dat het vuurwapen inderdaad illegaal gehouden is, dan wordt het overgebracht 

naar de proefbank van Luik – dit is de CIP (Commission Internationale Permanente pour 
l'épreuve des armes à feu portatives) – waar het vernietigd wordt. 

 

Registratie van het vuurwapen gebeurt in verscheidene databases, namelijk de ANG, de 

PaCos databank van overtuigingsstukken, de databank van het CWR, eventueel de 

databank van het NICC en, eventueel, de databank van de CIP. In elk van deze 

databanken wordt het vuurwapenincident vanuit een bepaalde optiek beschouwd en 

zo wordt er ook andere, complementaire informatie in verzameld. Wanneer deze 

informatie volledig en correct door iedere instantie wordt geregistreerd, kunnen ze 

samen zorgen voor een min of meer volledig zicht op de vuurwapenproblematiek.  

 

Het aanspreekpunt voor vuurwapens in België (‘National Firearm Focal Point’) is de 

DJSOC. België heeft een eengemaakte politie die bestaat uit lokale en federale politie. 

De federale politie is verantwoordelijk voor aangelegenheden die het lokale niveau 

overstijgen en bestaat uit een centrale en 12 gedeconcentreerde diensten (één per 

arrondissement). De meeste van deze diensten, met uitzondering van Brussel,34 

benaderen illegale wapenhandel als een subdivisie van illegale handel.35 Op het 

centrale niveau heeft de federale politie een speciale dienst, namelijk de DJSOC, met 

een onderafdeling voor wapens (de DJSOC/wapens).  
 

Wegens onenigheid omtrent de prioriteiten – in het bijzonder over het al dan niet 
prioriteren van fiscale fraude – heeft het nationale veiligheidsplan 2022-2025 vertraging 
opgelopen.36 Op het ogenblik van schrijven is het nog niet afgekondigd waardoor we niet 
kunnen vaststellen of illegale vuurwapens en illegale vuurwapenhandel een prioriteit 
zullen blijven en, indien wel, onder welke modaliteiten. In een advies van het Vlaams 
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Vredesinstituut wordt sterk geadviseerd om dit te doen, en worden bepaaalde specifieke 
maatregelen voorgesteld.37 
 

1.2.2 Illegaal vuurwapenbezit in België  

Schattingen omtrent het illegaal vuurwapenbezit in België lopen sterk uit elkaar en de 
methodologieën gebruikt om deze schattingen te maken, zijn niet steeds transparant.38 Bij 
de bespreking van de vuurwapenwet in 2006 ging de overheid ervan uit dat er tot twee 
miljoen vuurwapens in België voorkwamen, waarvan er 889.937 geregistreerd waren in het 
CWR. Van de toen geschatte maximaal 1.110.063 te regulariseren vuurwapens, waren er 
ongeveer 200.000 aangeboden tegen het einde van de amnestieperiode.39 Dit zou betekenen 
dat er op dat ogenblik tot 910.000 niet-geregulariseerde vuurwapens in burgerhanden 
waren.I Andere, even problematische, schattingen zijn: een media-artikel uit 2016 dat 
spreekt over zo’n 117.000 ‘verdwenen’ vuurwapens;40 en, de studie van Aaron Karp voor de 
Small Arms Survey die het voorkomen van ongeregistreerde vuurwapens in België op iets 
meer dan een miljoen schat in 2016. Deze laatste studie schat het aantal ongeregistreerde 
vuurwapens op basis van schatting van het totale civiele vuurwapenbezit minus de 
geregistreerde vuurwapenbezit, maar bevat wel een serieuze onderschatting van het aantal 
geregistreerde vuurwapens in België (426.939 in 2017 volgens de studie in plaats van de 
781.419 geregistreerd in het CWR).41  
 
De best mogelijke basis om een zicht te krijgen op illegaal gehouden vuurwapens zijn het 
aantal registraties van illegaal wapenbezit. In hun studie over illegale vuurwapenhandel in 
opdracht van de Europese Commissie stelt het Centrum voor Strategie en Evaluatiediensten 
(CSES) een methode voor, namelijk dat iedere vijf jaar ongeveer 1% van alle illegale 
vuurwapens in beslag worden genomen.42 Op basis hiervan zouden we een schatting kunnen 
geven van het aantal illegaal gehouden vuurwapens in België. Deze zou erg hoog uitvallen 
voor België. 
 
Een juist zicht krijgen op het aantal inbeslagnames in België is evenwel niet evident. Er zijn 
vijf belangrijke bronnen van informatie, namelijk (1) de Algemene Nationale Gegevensbank 
(ANG) van de politie, (2) cijfers over inbeslagnames in het CWR, (3) gerechtelijke cijfers 
over wapens als overtuigingsstukken geregistreerd in PaCos, (4) door de Proefbank 
vernietigde vuurwapens en (5) data van ballistische analyses verricht door het NICC. Deze 
bronnen zijn niet simpel te bundelen. 
 

–––– 
I  Een aantal juridische procedures net voor en tijdens de amnestieperiode suggereren dat er heel wat rechtsonzekerheid 

bestond bij vuurwapenbezitters. Deze onzekerheid kan een factor geweest zijn bij het uitblijven van regularisatie. Een 
uitspraak van het Hof van Cassatie van 17 september 2008 bevestigde dat strafbare feiten gepleegd en procedures 
begonnen alvorens de amnestieperiode in juni 2006 in werking trad, nog steeds strafbaar waren. In een aantal arresten 
heeft het Grondwettelijk Hof (toen Arbitragehof) duidelijkheid moeten scheppen over de reikwijdte van de bevoegdheden 
en de grondwettelijkheid van de wapenwet. Zie in het bijzonder: arrest 2005/42 van 23 februari 2005; arrest 2006/169 van 
8 november 2006; arrest 2007/154 van 19 december 2007. Zo werden zekere bepalingen van de wapenwet – zoals de 
overgangsregeling – ongrondwettelijk bevonden. Deze rechtsonzekerheid kan hebben bijgedragen tot een beperkte 
motivatie om gebruik te maken van de amnestieperiode.  
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Wanneer we kijken naar de cijfers van de Belgische federale politie opgenomen in de ANG, 
dan stellen we vast dat er voor het laatste decennium jaarlijks gemiddeld zo’n 5.500 
registraties van gevallen van (dus: minstens één vuurwapen) illegaal vuurwapenbezit zijn. 
Deze zijn meestal geregistreerd door lokale politieagenten. We nemen de aantallen 
hieronder op in tabel 143 naast het aantal vaststellingen van illegaal bezit van blanke wapens 
zoals steekmessen en stompe voorwerpen. De evolutie wordt weergegeven in figuur 5. 
 

Tabel 1:  Registraties van illegaal wapenbezit door de Belgische federale politie, 2009- 2020 

Illegaal 
wapenbezit 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Vuurwapens 4,443  7,047  5,771  5,772  5,874  5,259  4,883  4,730  4,297  6,936  6,209  4,254 

Blanke wapens / 

niet-vuurwapens 
3,252  3,262  3,914  3,611  3,848  4,213  4,420  4,629  4,952  5,481  5,029  4,415 

Bron: Belgische federale politie 

 

Figuur 5: Evolutie registraties illegaal wapenbezit in België (2009-2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Belgische federale politie 

We moeten voorzichtig zijn wanneer we bovenstaande politiedata interpreteren. Ten 
eerste, bepaalde vergrijpen worden niet steeds op de juiste plek geregistreerd en/of 
opgevolgd. Zo kan het voorkomen dat in een drugsonderzoek geen aparte registraties 
worden gedaan voor illegaal vuurwapenbezit. Ten tweede, de ANG was oorspronkelijk ook 
niet ontworpen als een database om wetenschappelijke analyses op te doen. De databank 
laat daarom erg moeilijk algemene zoekacties toe. Ten derde meldt de DJSOC dat het 
probleem met de ANG is dat ze te ‘algemeen’ en onvoldoende gebruiksvriendelijk is om 
vuurwapendelicten te registreren. Vuurwapens worden behandeld als onder één rubriek 
met andere objecten die men gebruikt bij een misdrijf (zoals een computer). Dat laat niet 
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toe om voldoende precies de gegevens van vuurwapendelicten in te voeren, zoals het kaliber 
of model.44 Ten vierde, de FGP Antwerpen meldt dat men moet beschikken over een 
serienummer om een zinnige registratie te maken van een vuurwapen als ‘betrokken 
voorwerp’, anders is de ANG niet behulpzaam als zoekmachine.45 Ten slotte, politiedata zijn 
tot op zekere hoogte een indicator van politionele activiteit en prioriteit.46 
 
Gezien het bovenstaande zou men verwachten dat de ANG een te lage inschatting geeft van 
overtredingen op de vuurwapenwet. Dat komt enerzijds door de lage politionele prioriteit 
om illegaal vuurwapenbezit te registreren bij delicten met een hogere prioriteit, maar ook 
doordat de ANG vertrekt vanuit het gepleegde misdrijf. In de context van een gewapende 
overval bijvoorbeeld wordt niet steeds een code passend bij overtredingen op de 
vuurwapenwet toegevoegd.47  
 
We kunnen de data van de ANG vergelijken met vuurwapens die als in beslag genomen 
worden geregistreerd in het CWR. Voor de periode 2010-2019 werden er door de 
politiediensten in totaal 56.758 registraties gedaan van illegaal gehouden vuurwapens in 
de ANG, maar slechts 23.144 (of 41%) daarvan werden geregistreerd als in beslag genomen 
in het CWR. In principe moet nochtans – sinds 2011 – ieder in beslag genomen vuurwapen 
geregistreerd worden bij naar het CWR via het ‘Model 10’. De discrepantie kan verklaard 
worden door een aantal factoren. Ten eerste merkt de DJSOC op dat er een achterstand is bij 
het CWR en er dus een vertraging zit op de registratie.48 Ten tweede, in hun studie van de 
illegale vuurwapenmarkt in België stelden Nils Duquet en Kevin Goris vast dat niet alle 
inbeslagnames worden geregistreerd in het CWR omdat niet alle politiezones daar de 
urgentie van erkennen (of doordat sommige wapens technisch niet geregistreerd kunnen 
worden), en voorts dat de informatie in het CWR niet steeds betrouwbaar is vanwege deze 
lage prioriteit en een gebrek aan wapentechnische kennis bij de lokale politie.49 Dit laatste 
wordt bevestigd door de FGP Antwerpen die meldt dat het CWR vaak problematische, 
verouderde informatie bevat. Registreren in deze databank is dus geen hoge prioriteit. Wel 
meldt de FGP Antwerpen dat de databank van het CWR stelselmatig aan het verbeteren is.50 
 
Ondanks de moeilijkheid om in te schatten hoeveel illegaal gehouden vuurwapens er in 
België zijn,51 valt het op dat een middelgroot EU-land als België betrekkelijk hoge aantallen 
inbeslagnames en overtredingen op de wapenwet kent. Volgens een rapport van de 
Verenigde Naties uit 2020 staat België zelfs zevende (in absolute cijfers) in de rangorde van 
Europese landen die geantwoord hebben op de enquête van deze studie – na, 
respectievelijk, Rusland, Spanje, Wit-Rusland, Portugal, Griekenland, Italië en 
Nederland.52 Behalve Griekenland en Portugal hebben deze landen een aanzienlijk groter 
inwonersaantal dan België. Het hoge aantal inbeslagnames is waarschijnlijk niet het gevolg 
van een grote politionele aandacht omdat de meeste politie-experten en onderzoekers 
aangeven dat vuurwapens een (te) lage prioriteit hebben in België. 
 
Het CWR verschaft meer informatie over de in beslag genomen vuurwapens dan de ANG. 
Hierdoor kunnen we naast een kwantitatieve ook een kwalitatieve analyse doorvoeren. Op 
basis van die informatie kunnen we besluiten dat een zeer groot aantal illegaal gehouden 
vuurwapens vooral niet-geregulariseerde vuurwapens lijken te zijn, aangeschaft voor 
2006.53 Dit soort vuurwapens fungeert anders dan gesmokkelde of gestolen vuurwapens. Ze 
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zijn doorgaans minder mobiel op de illegale markt en worden evenmin uitvoerig gebezigd 
door criminelen. Wanneer ze gebruikt worden bij vuurwapengeweld, dan zien we ze 
voornamelijk verschijnen in de context van huiselijke of andere disputen (zoals besproken 
in hoofdstuk 3). 
 
De evolutie en verdeling van types vuurwapens geregistreerd in het CWR worden weergeven 
in Tabel 2 en Figuur 654. 
 

Tabel 2: Types in beslag genomen vuurwapens, 2010-2019 

Vuurwapen-type 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal 

Lange 

vuurwapens 

gladde loop 

539 281 252 368 494 647 750 652 1.210 943 6.136 

Lange 

vuurwapens met 

getrokken loop 

304 296 238 305 460 585 757 779 1.056 819 5.599 

Pistool 553 214 247 273 332 426 494 560 658 535 4.292 

Verweerwapen  826 215 215 288 278 272 291 279 553 449 3.666 

Revolver 364 126 138 173 242 288 308 294 355 318 2.606 

Andere 17 16 13 11 39 61 55 49 97 90 448 

Machinepistool 20 4 5 5 19 17 20 56 53 21 220 

Machinegeweer 3 3 5 0 4 14 11 23 31 21 115 

Gemengde 

wapens 
3 2 7 6 6 4 13 9 9 3 62 

Totaal 2,629 1,157 1,120 1,429 1,874 2,314 2,699 2,701 4,022 3,199 23,144 

Bron: Centraal Wapenregister 

 



 

 23 \ 100 

V
u

u
rw

a
p

e
np

e
ng

ew
e
ld

 in
 B

e
lg

ië
 

Figuur 6: Verdeling types vuurwapen in beslag genomen in het CWR, 2010-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Centraal Wapenregister 

 
Uit de data van het CWR kunnen we afleiden dat lange vuurwapens, met gladde (27%) en 
getrokken (24%) loop, samen de meerderheid van de in beslag genomen vuurwapens 
uitmaken. Daarnaast merken we ook een groot aantal handvuurwapens op, namelijk 
pistolen (19%) en revolvers (11%). 
 
Naast de vuurwapentypologie bevat het CWR ook informatie over de legale status van de 
vuurwapens die in beslag worden genomen. Vuurwapens kunnen om meerdere redenen in 
beslag worden genomen. Men kan vuurwapens in beslag nemen wegens overtredingen op 
de vuurwapenwetgeving of de strafwetgeving, zoals illegaal bezit of illegaal gebruik. Maar 
men kan vuurwapens ook in beslag nemen wegens niet-criminele daden zoals bij 
preventieve maatregelen. In het geval van puur preventieve maatregelen is het vuurwapen 
legaal gehouden en in gevallen van illegaal gebruik kan het wapen illegaal of legaal 
gehouden zijn. Vuurwapens die in illegaal bezit zijn, kunnen door illegale handel – via de 
nationale of internationale illegale vuurwapenmarkt – of oorspronkelijk legaal verkregen 
zijn maar door niet-regularisatie afgewend zijn van die legale status. De verschillende 
redenen om vuurwapens in beslag te nemen worden in Figuur 7 samengezet. 
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Figuur 7:  Redenen voor inbeslagnames 

 

Uit de data van het CWR blijkt dat de vuurwapens die in beslag worden genomen gemiddeld 
25% legaal en 75% illegaal gehouden zijn.55 Het aandeel illegaalgehouden vuurwapens 
neemt steil toe doorheen de jaren tot 88% in 2019. De aantallen worden weergeven in 
Figuur 8.56 
 

Figuur 8: Legale status van inbeslaggenomen vuurwapens in België, zoals geregistreerd in  
 het CWR, 2010-2019 

Bron: Centraal Wapenregister 

We merken hier vier zaken op: (1) een plotse dip tussen 2010 en 2011, vooral van legaal 
gehouden vuurwapens, terwijl 2010 het enige jaar is met meer registraties van legaal dan 
illegaal gehouden vuurwapens; (2) een consistente toename vanaf 2012; (3) het aandeel van 
illegaal gehouden vuurwapens in de inbeslagnames wordt alsmaar groter; (4) een plotse 
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toename na 2017. Deze evoluties zijn moeilijk te verklaren. We kunnen de volgende 
hypothesen formuleren: 
 

(1) Plotse dip en de 2010-anomalie. De systematische registratie van inbeslagnames 
van illegale vuurwapens begint pas in 2010. In de periode 2000-2009 werden er 
slechts 38 illegaal gehouden vuurwapens geregistreerd, naast 6.554 legaal 
gehouden vuurwapens.57 Het CWR registreert illegale vuurwapens sinds 2010. Het 
grote aantal registraties van legaal gehouden vuurwapens in dat jaar kan dan een 
residu zijn van deze periode. Daarnaast is het ook zo dat de Belgische vuurwapenwet 
in 2006 werd afgekondigd samen met een amnestieperiode van twee jaar. Na deze 
amnestieperiode begon de politie uitdrukkelijk te zoeken naar niet-
geregulariseerde vuurwapens. Een groot aantal hiervan kunnen dan door de politie 
(foutief) geregistreerd zijn als legale vuurwapens in 2010. 

(2) Consistente toename. De aandacht voor illegaal gehouden vuurwapens wordt 
verhoogd door enkele uitzonderlijke gebeurtenissen in 2010 (automatische 
vuurwapens in Brussel), 2011 (aanslag in Luik) en 2015 (aanslag Parijs). Dit zorgt 
ervoor dat er aanhoudend meer politionele aandacht komt voor het fenomeen van 
illegaal gehouden vuurwapens. 

(3) Toename deel illegaal gehouden vuurwapens. Door enerzijds striktere controle op 
legaal gehouden vuurwapens en anderzijds toegenomen aandacht voor illegaal 
gehouden vuurwapens zal het aandeel registraties van illegaal gehouden 
vuurwapens groter worden. Doorheen de jaren zal ook de kwaliteit van registratie 
toenemen. 

(4) Versnelling na 2017. In 2018 was er een amnestieperiode.58 Ze was het gevolg van de 
nieuwe wettelijke bepaling dat enerzijds laders enkel aangekocht kon worden door 
individuen met de correcte, voorafgaande toestemming en anderzijds dat 
gedeactiveerde vuurwapens gedeclareerd moesten worden (amendement Wapenwet 
van 2018).59 Deze bepaling kwam er onder meer als gevolg van de aankoop van laders 
zonder vergunning voor het betreffende type vuurwapen door de daders van de 
terroristische aanslagen in Brussel.60 Met de amnestieperiode wilde men voorkomen 
dat munitie en vuurwapens in de illegale sfeer zouden verdwijnen. Het resultaat was 
dat 15.596 vuurwapenbezitters in totaal 37.441 vuurwapens en 
vuurwapenonderdelen regulariseerden.61 Sinsdien zijn heel wat munitie en 
gedeactiveerde vuurwapens in illegaal bezit, wat de versnelling na 2017 kan 
verklaren. 

 
De ANG en het CWR bieden een veelzeggende maar onvolkomen blik op het landschap van 
de illegale vuurwapens in België.I We kunnen besluiten dat de omvang van het probleem 
van illegale vuurwapens moeilijk in te schatten valt, maar alles wijst erop dat die significant 
is. Indien we ons baseren op de politiestatistieken, dan merken we op dat illegaal 

–––– 
I  Een andere bron van informatie, die we vooral zullen aanspreken in hoofdstukken 3 en 4, zijn ballistische analyses 

uitgevoerd door het NICC. Om de omvang van illegaal vuurwapenbezit in te schatten is deze bron evenwel niet geschikt. Dit 
heeft twee redenen: ten eerste worden ballistische vuurwapenanalyses vooral gedaan in het kader van gerechtelijke 
onderzoeken, waardoor niet helder is of het over legaal of illegaal gehouden vuurwapens gaat (dit wordt niet opgenomen 
door het NICC); ten tweede worden ballistische analyses niet voor alle inbeslagnames gedaan, maar slechts voor een 
minderheid. Dit betekent dat het NICC niet de kwantitatieve informatie heeft die we zoeken om een inschatting te maken 
van het aantal illegaal gehouden vuurwapens in België. 
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wapenbezit het vaakst geregistreerd wordt in het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals 
Gewest. In 2019 bijvoorbeeld werden de meeste overtredingen inzake vuurwapenbezit 
geregistreerd in Charleroi (1.654), Bergen (1.517), Luik (1.462), Brussel (1.200), Brussel-
Halle-Vilvoorde (916) en Antwerpen (954).62 
 
Uit eerdere studies blijkt dat de drie belangrijkste stimulansen voor of bronnen van illegaal 
vuurwapenbezit in België niet-regularisatie, misdaad en verzameling zijn. Uit 
bovenstaande data kunnen we afleiden dat een zeer groot deel van in beslag genomen 
vuurwapens nog steeds niet-geregulariseerde vuurwapens zijn. Daarnaast is er ook een 
actieve illegale markt voor vuurwapenverzamelaars in België. In september 2020 
bijvoorbeeld werden 374 vuurwapens van een politiecommissaris, een wapenhandelaar en 
een aantal burgers in beslag genomen, waarbij een noemenswaardig aantal van deze 
vuurwapens bestemd waren voor wapenliefhebbers.63 Volgens de politiediensten van Luik 
gaat dit veeleer over mensen zonder criminele connecties of intenties.64 Ten slotte is er 
interesse in vuurwapens bij criminelen, gaande van overvallers over drugscriminelen tot 
leden van motorbendes.65 
 

1.3 Illegale afwending in België 

Wij interpreteren in deze context illegale afwending als iedere illegale beweging van 
vuurwapens. Dit kan zowel het illegaal verkopen als het verkrijgen of aanpassen van 
vuurwapens zijn. Project DIVERT van het Vlaams Vredesinstituut heeft vastgesteld dat de 
overgrote meerderheid van illegale vuurwapens in de EU in eerste instantie legaal 
geproduceerd worden. Zij worden afgewend van hun legale status door onder andere niet-
regularisatie, diefstal of fraude.66 Dat betekent dat enerzijds de illegale productie van 
vuurwapens binnen de EU zeer beperkt is en dat anderzijds het illegaal houden van een 
vuurwapen vaak niet het gevolg is van illegale handel. 
 
Hierboven hebben we vastgesteld dat het erg moeilijk is om de omvang van illegaal 
wapenbezit in te schatten. Dit is a fortiori het geval voor afwending van vuurwapens. Een 
studie uit 2020 van het United Nations Office on Drugs and crime (UNODC) heeft 
vastgesteld dat de motivering voor inbeslagnames van vuurwapens wereldwijd vooral te 
maken heeft met illegaal bezit (64%), dan illegale handel (9%) en tenslotte illegaal gebruik 
(8%). In Europa zou het aandeel van illegaal bezit groter zijn (76%), en is het aandeel van 
illegaal handelen en illegaal gebruik ruwweg hetzelfde (8%).67 Dit betekent evenwel niet dat 
slechts 8% van illegaal gehouden vuurwapens illegaal verhandeld zijn. Het is namelijk zo 
dat illegale handel juridisch en politioneel moeilijker te bewijzen valt dan illegaal bezit. 
Doorgaans worden eerder kleine hoeveelheden illegale vuurwapens in beslag genomen als 
een ‘bijvangst’ van een zoektocht naar andere verboden producten zoals drugs.68 De 
intentie tot handel is vaak niet duidelijk aanwezig. Daarnaast heeft illegale 
vuurwapenhandel vaak geen hoge prioriteit, waardoor de politie genoegen neemt met het 
vaststellen van illegaal vuurwapenbezit. Een erg pijnlijk voorbeeld hiervan betreft de 
schutter van de aanslag op de kerstmarkt te Luik in 2011 die jaren voordien enkel voor 
illegaal vuurwapenbezit werd veroordeeld (een veroordeling die in beroep nota bene 
ongedaan werd gemaakt) terwijl hij in het bezit was van grote aantallen vuurwapens en 
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vuurwapenonderdelen. Onderzoekers gaan er daarom van uit dat een bepaald deel van de 
inbeslagnames geregistreerd staan als illegaal bezit terwijl ze eigenlijk illegale handel 
betreffen.69 
 
Om de omvang van de afwending van vuurwapens inschatten in België enigszins in te 
schatten, kunnen we allereerst kijken naar de evolutie in het aantal gevallen van illegale 
wapenhandel van de laatste tien jaar zoals opgenomen in de Algemene Nationale 
Gegevensdatabank (ANG). Figuur 970 geeft de evolutie weer van het aantal 
politieregistraties van illegale handel in vuurwapens, blanke wapens en munitie. Merk op: 
het gaat hier over vastgestelde gevallen van illegale handel, en elk geval kan dus meerdere 
vuurwapens, patronen of blanke wapens betreffen. 
 
 

Figuur 9: Illegale handel in vuurwapens, munitie en blanke wapens, 2009-2019 

Bron: Belgische federale politie 

Deze figuur maakt duidelijk dat het aantal politieregistraties van gevallen van illegale 
handel in vuurwapens relatief stabiel bleef tussen 2009 en 2019 (met een uitschieter in 
2010). De illegale handel in munitie en blanke wapens blijft eveneens redelijk stabiel. Zoals 
aangestipt, kan elk geval wel om meerdere vuurwapens, patronen of blanke wapens gaan. 
Net zoals illegaal vuurwapenbezit, komt de illegale handel het vaakst voor in Brussel. In de 
periode 2009-2019 deden de meeste gevallen zich voor in Brussel-Halle-Vilvoorde (753) 
en Brussel (335), gevolgd door Luik (321), Limburg (315), Antwerpen (269) en Namen 
(245).71 
 
Illegale handel is een huis met veel kamers en deuren. De voornaamste modi operandi die 
we in België aantreffen zijn smokkel uit de westelijke Balkan en Oost-Europa, de 
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reactivering van vuurwapens en het ombouwen van alarmpistolen.72  Voor een uitgebreide 
bespreking van modi operandi vanuit een Europees perspectief, kan men het TARGET-
rapport consulteren.73 
 

1.3.1 Smokkel 

De voornaamste herkomst van illegale vuurwapensmokkel is de westelijke Balkan. 
Vuurwapens gebruikt in verscheidene conflicten in de jaren '90 worden nog steeds in 
burgerhanden aangetroffen en vinden hun weg richting de EU. Daarnaast is er weet van 
smokkel uit landen binnen de EU, vooral uit Oost- en Centraal-Europa,74 waar het vaak gaat 
over surplus vuurwapens of vuurwapens die in burgerhanden kwamen omwille van grote 
politieke transities. De smokkel in deze vuurwapens volgen meestal de landroute via 
Slovenië en/of Oostenrijk of de zeeroute via Italië om naar België te komen. Meestal gaat 
het over een constante toestroom van kleine hoeveelheden (‘mierenhandel’), vergezeld van 
grotere hoeveelheden drugs of ander smokkelwaar.75 Mede daarom worden 
vuurwapenvondsten eerder bijvangst genoemd bij inbeslagnames van bijvoorbeeld drugs.  
 
De smokkel uit (voormalig) conflictgebied is zorgwekkend. De betreffende wapens zijn 
namelijk vaak van militaire kwaliteit, en het kan gaan over semiautomatische 
handvuurwapens of volautomatische geweren. We merken eveneens de smokkel op van 
explosieven zoals handgranaten. Deze wapens zijn bijzonder gegeerd door criminelen, 
maar ook door terroristen. Relatief kleine hoeveelheden kunnen grote problemen 
veroorzaken.76 De FGP Antwerpen merkt op dat vuurwapengeweld in het drugsmilieu van 
politiezone Antwerpen sterk gedreven wordt door vuurwapens gesmokkeld uit ex-
Joegoslavië, vaak van het type Kalasjnikov. Explosieven waren een hele tijd vrij eenvoudig 
beschikbaar (voor slechts € 25 per stuk) en kwamen soms uit hetzelfde lot. De laatste tijd is 
illegale pyrotechniek (in het bijzonder het type ‘Cobra’) populairder en maken bendes 
gebruik van geïmproviseerde explosieven. De samenwerking met politiediensten in 
voormalig Joegoslavië, zo meldt de FGP Antwerpen, loopt niet altijd even vlot.77 
 
Wanneer we kijken naar vuurwapens die ballistisch geanalyseerd worden door het NICC in 
de periode 2006-2020, dan merken we inderdaad op dat een aantal illegaal gehouden 
vuurwapens hun oorsprong vinden in Oost- en Zuidoost-Europa. In het bijzonder zien we 
vooral Joegoslavische, maar ook een noemenswaardig aantal Roemeense vuurwapens, 
vooral volautomatische geweren en volautomatische pistolen, vaak van de merken Zastava 
(136) en Romtehnica (17). Dit zijn vuurwapens die op enkele zeer beperkte uitzonderingen 
na niet legaal te houden zijn in België. Wat daarnaast opvalt is dat – met de uitzondering 
van een aantal gereactiveerde Zastava’s – al deze vuurwapens niet-gemodificeerd zijn. Dat 
betekent dat ze hoogstwaarschijnlijk rechtstreeks en in oorspronkelijke staat gesmokkeld 
zijn uit hun land van herkomst (NICC-analyse).  
 
Vuurwapensmokkel gebeurt niet noodzakelijk van buiten de EU. Zo kunnen criminelen ook 
misbruik maken van lakse wetgeving of vuurwapens betrekken uit conflicten binnen de EU. 
Zo merken vertegenwoordigers van de FGP Antwerpen op dat pistolen van het merk STAR 
(een Spaanse fabrikant, nu failliet) vaak aangetroffen werden bij criminelen.78 Het is wel zo 
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dat omgebouwde alarmpistolen van het merk Tanfoglio (zie hieronder) soms hermerkt 
werden tot STAR vuurwapens, maar ballistische analyses tonen inderdaad een 
noemenswaardig aantal STAR pistolen, sommigen gereactiveerd, die vooral ingestuurd 
werden voor analyse uit grootsteden zoals Antwerpen en Brussel (NICC-analyse). Bij 
financiële problemen bij vuurwapenfabrikanten, en daaropvolgend mogelijk faillissement, 
kunnen vuurwapens lekken naar de illegale markt.79 Er zijn een aantal 
vuurwapenfabrikanten failliet gegaan in België in de 20ste eeuw (zoals Francotte en 
Nagant), maar het is niet bekend of hierbij noemenswaardige aantallen vuurwapens gelekt 
zijn. Meer recent, in 1993, was er wel het faillissement van de Poudreries Réunies de Belgique 
(PRB), wat een grote fabrikant was van vooral explosieven en munitie. Ook hier is niet 
geweten of er bij de overname (door Luchaire Defense) lekken waren naar de illegale markt. 
 
Sinds 2014 merkt men ook een verhoogde activiteit inzake vuurwapensmokkel op aan de 
Pools-Oekraïense grens.80 Grote wapenleveringen vandaag de dag vanuit de landen van het 
NAVO-bondgenootschap zorgen ervoor dat vooral Centraal- en Oost-Oekraïne gesatureerd 
worden met wapens terwijl deze regio reeds een groot aantal vuurwapens telde.81 We weten 
dat wanneer een dergelijk gewapend conflict eindigt, de burgerbevolking niet steeds even 
bereidwillig is om vuurwapens in te leveren.82 De vuurwapens kunnen dan op de illegale 
markt terrechtkomen. In voormalig Joegoslavië zorgde de economische crisis van 2008 
ervoor dat de illegale markt plots uitvoerig bevoorraad werd met vuurwapens.83 Indien 
onvoldoende aandacht aan dit fenomeen wordt geschonken in Oekraïne, kunnen deze 
vuurwapens uiteindelijk in handen van criminelen en terroristen komen. 
 

1.3.2 Ombouwen van alarmwapens 

De handel in illegaal omgebouwde alarmwapens kent een steile toename in het laatste 
decennium. Door een aantal relatief eenvoudige technische aanpassingen kan men 
bepaalde alarmwapens ombouwen tot scherpschietende vuurwapens. Dit resulteert vaak in 
vuurwapens die van mindere kwaliteit zijn (minder krachtig en duurzaam) maar niettemin 
geschikt zijn om mee te dreigen, en die zelfs dodelijk kunnen zijn. De verkoop ervan kan erg 
winstgevend zijn. Ballistische experts van het NICC melden dat Turkse Zoraki’s vaak uit 
stevig materiaal zijn gebouwd en dus omgebouwd kunnen worden tot meer duurzame 
pistolen.84 Sinds 2017 is er een aanpassing aan de Europese vuurwapenrichtlijn die stelt dat 
alarmwapens die omgebouwd kunnen worden tot vuurwapens ook als vuurwapens 
behandeld horen te worden, wat verder geconcretiseerd werd in een uitvoeringsrichtlijn 
van 2019.85 
 
Het heeft de Europese regelgeving omtrent alarmwapens lange tijd aan uniformiteit 
ontbroken.86 Hierdoor konden — en tot op zekere hoogte is dat vandaag nog zo — deze 
wapens vaak in Oost-Europese landen legaal aangekocht worden en zich dan verplaatsen 
naar de rest van Europa. Op het moment van schrijven heeft de Europese Commissie 
inbreukprocedures lopen tegen Bulgarije, Griekenland, Ierland en Luxemburg ofwel omdat 
hun nationale vuurwapenwetgeving niet in overeenstemming is met de uitvoeringsrichtlijn 
van 2019 ofwel omdat zij er (nog) niet over gecommuniceerd hebben. Bulgarije wordt vaak 
aangemerkt als een herkomstland voor de aanschaf van alarmpistolen. Deze wapens 
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worden onderweg of op hun bestemming omgebouwd tot vuurwapens.87 Doordat de 
wetgeving gehomogeniseerd wordt in de EU, lijkt het waarschijnlijk dat Turkse 
alarmpistolen reeds in Turkije omgebouwd worden om zo naar de Europese markt te 
komen. In België trof men eerst vooral alarmpistolen van Italiaanse makelij (Tanfoglio en 
Bruni) aan, maar de laatste jaren lijkt het Turkse type Zoraki enorm aan populariteit te 
winnen.88 De Italiaanse producent heeft het makkelijk om te bouwen model (Tanfoglio 
GT28) uit zijn assortiment gehaald en de Turkse wetgever heeft zeer recent de 
vuurwapenwetgeving aangepast om dit probleem het hoofd te bieden.89 
 
Een probleem vanuit onderzoekersperspectief betreffende deze omgebouwde vuurwapens 
is dat ze vaak ‘hermerkt’ worden na ombouwing. Bekend is dat de Italiaanse Tanfoglio’s 
vaak de naam ‘Astra’ of ‘Zastava’ kregen; de Turkse Zoraki’s worden dan weer omgedoopt 
tot ‘Glock’ of ‘Sig Sauer.’ Door bekende namen aan deze omgebouwde vuurwapens te 
geven, krijgen ze meer cachet. Dit betekent ook dat inbeslagnames of zelfs ballistische 
analyses van deze vuurwapens hen foutief kunnen registreren. Indien deze vuurwapens 
niet ingezonden worden voor ballistische analyse, zo meldt de DJSOC vuurwapens90, dan is 
het niet gegarandeerd dat ze herkend worden als omgebouwde alarmpistolen. Daardoor is 
het erg moeilijk om de precieze omvang van het probleem van de omgebouwde 
alarmpistolen vast te stellen.91 
 
Volgens onze NICC-database zijn er 144 omgebouwde alarmwapens ballistisch 
geanalyseerd in de periode 2006-2020. De meeste komen uit Italië (84), Turkije (27),I 
Duitsland (17) en voormalig Tsjechoslowakije (8). De dominante merken zijn Tanfoglio en 
Bruni voor Italië en Zoraki uit Turkije (NICC-analyse). De Tsjechische omgebouwde 
alarmwapens zijn niet als zodanig te classificeren maar eerder als acoustic expansion 
weapons (AEW, zie hieronder). Politiediensten melden dat de laatste tijd vooral veel Turkse 
Zoraki’s worden aangetroffen.92 
 
Het beperkte aantal analyses van omgebouwde alarmwapens vis-à-vis de omvang van het 
probleem kan te maken hebben met de eigenheid van ballistische analyses. Deze worden 
meestal uitgevoerd in het kader van een gerechtelijk onderzoek waarbij men kraslijnen 
(striae) op de kogels vergelijkt met kraslijnen op kogels in de database. Zodanig kunnen 
vuurwapens gekoppeld worden aan eerdere schietpartijen. Dit is erg moeilijk, zoniet 
onmogelijk, wanneer het vuurwapens betreft met niet-getrokken (gladde) of oversized 
lopen. Volgens een expert bij het NICC zijn hier geen of ampere bruikbare kraslijnen 
aanwezig. Bij het ombouwen van alarmwapens kunnen deze voorzien worden van een 
getrokken loop (zoals gangbaar was bij het ombouwen van de GT28) om de accuraatheid te 
verhogen, maar dit garandeert niet dat de kogels er steeds op dezelfde manier uitvliegen. 
Er kunnen sporen nagelaten worden op de hulzen, maar ook hier wordt opgemerkt dat deze 
sporen vaak zeer gelijkaardig zijn bij hetzelfde type alarmwapen.93  
 

–––– 
I  Hiernaast zijn er ook een aantal Zoraki alarmpistolen die in originele staat verkeren (28) en die gecategoriseerd staan 

onder kaliberwijziging (7). De meeste van deze analyses zijn gedaan vanaf 2018 terwijl de Italiaanse Tanfoglio’s en Bruni’s 
uit een eerdere periode stammen. 
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1.3.3 Reactivering van omgebouwde vuurwapens 

Vuurwapens kunnen door technische ingrepen hun gehele of een deel van hun werking 
verliezen. Dan spreken we over deactivering. Dit is een breed fenomeen en kan drie 
belangrijke subvormen aannemen.I 
 
(1) Het schietonklaar maken en reactiveren van een vuurwapen: 
 
Volgens de Europese vuurwapenrichtlijn van 1991 vielen gedeactiveerde vuurwapens niet 
onder de definitie van een vuurwapen en kon de nationale wetgeving hier zelf regelingen 
rond treffen (Richtlijn 91/477/EEG, Bijlage I, III, (a)). Vaak werd dan beslist om ze vrij 
verkrijgbaar te maken. In 2008 besliste men om algemene richtlijnen op te stellen voor het 
deactiveren van vuurwapens. Die kwamen er in 2015. Dit betekende dat vuurwapens 
gedeactiveerd voor 2015 opnieuw gedeactiveerd dienden te worden volgens de EU-
richtlijnen (sommige landen staan hier uitzonderingen op toe). In 2017 amendeerde men 
de richtlijn verder door te stellen dat vuurwapens uit categorie A of B (verboden of 
vergunningsplichtig) die gedeactiveerd worden, in categorie C terechtkomen 
(aangifteplichtig). Deze laatste wijziging werd opgenomen in de Belgische wetgeving in 
2019 (Art. 3, §2, 3°). Dit zorgde er niet alleen voor dat vuurwapens die reeds onklaar 
gemaakt werden volgens Belgische richtlijnen, nu opnieuw onklaar gemaakt moesten 
worden volgens de Europese richtlijnen van 2015, terwijl ze ook aangifteplichtig werden. 
Dit heeft in het bijzonder bij vuurwapenverzamelaars voor heel wat verwarring gezorgd. 
 
De reden voor dit kluwen aan wetswijzigingen was dat onklaar gemaakte vuurwapens in 
sommige gevallen gereactiveerd konden worden. De procedure was in sommige gevallen 
namelijk bijzonder beperkt. Dit heeft men vooral vastgesteld in Tsjechië en Slowakije. 
Ondanks de aanpassing van de vuurwapenrichtlijn hebben die landen heel lang gewacht 
(Tsjechië tot 2021 en Slowakije tot 2022) om meer controle uit te voeren op gedeactiveerde 
vuurwapens, in het bijzonder op Flobert vuurwapens (zie hieronder). Gedeactiveerde 
vuurwapens worden vooral aangetroffen in landen met een (eertijds) bloeiende 
wapenindustrie. Volgens het TARGET-rapport ziet men dit duidelijk in Spanje, waar tot 50% 
van inbeslagnames gereactiveerde of gedeactiveerdde vuurwapens betreffen. Het gaat hier 
vaak over gebrekkig onklaar gemaakte handvuurwapens.94 Gezien de wapenkunde in België, 
hoeft het niet te verbazen dat reactivering ook hier aangetroffen wordt. In de regio van Luik 
en Verviers bijvoorbeeld werden in 2017 elf mensen schuldig bevonden aan illegale 
wapenhandel door reactivering en assemblage. Een deel van hen waren voormalige of 
gepensioneerde medewerkers van FN Herstal. De politie heeft toen zo’n 100 vuurwapens 
gevonden en 1.000 patronen.95 Deze vuurwapens worden ook op het internet aangeboden.96 
Betreffende wapens zijn relatief vaak van Slowaakse origine maar we merken ook heel wat 
gereactiveerde Belgische vuurwapens op.97 Het gaat hier vaak over hoogkwalitatieve, 
(semi)automatische vuurwapens die bijzonder gegeerd zijn door criminelen en terroristen. 
Volgens onze NICC-database zijn er 211 gereactiveerde vuurwapens ballistisch geanalyseerd in 

–––– 
I  Anders dan bij omgebouwde alarmwapens zorgt het reactiveren van vuurwapens bijna noodzakelijk voor heel unieke 

sporen op kogels en hulzen. Dit zorgt ervoor dat zij erg goed kunnen vergeleken worden tijdens een ballistische analyse 
(geschreven communicatie met een vertegenwoordiger van het NICC op 13 april 2015). 
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de periode 2006-2020. Deze groep is eerder eclectisch maar betreft toch vooral volgende types: 
pistolen (78%), in het bijzonder van FN, Walther, Glock en CZ; SMG’s (9%) vooral van FN en 
CZ; (semi)automatische karabijnen en geweren (7%), vooral van CZ; en een beperkt aantal 
revolvers (3%) vooral van Smith & Wesson (NICC-analyse). De grote aanwezigheid van 
vuurwapens uit België en Tsjechië hoeft, gezien het bovenstaande, niet te verbazen.  
 
(2) Het ombouwen van een vuurwapen tot een akoestisch wapen (AEW): 
 
Net zoals voor onklaar gemaakte vuurwapens, voorzag de oorspronkelijke EU-
vuurwapenrichtlijn een uitzonderingsregime voor wapens met een signaal- en alarmfunctie. 
In sommige landen, vooral in Slowakije, bouwde men semi- en volautomatische pistolen en 
geweren om tot akoestische wapens, om ze zo zonder veel beperkingen te kunnen verkopen. 
Deze aanpassingen konden evenwel ongedaan gemaakt worden. Daarom werd Annex 1 van de 
EU-vuurwapenrichtlijn geamendeerd door te stellen dat vuurwapens omgebouwd tot AEW in 
hun oorspronkelijke categorie blijven. 
 
Heromgebouwde AEW worden in België aangetroffen. In ballistische analyses worden ze door het 
NICC meestal onder de categorie omgebouwde alarmwapens geplaatst, wat voor verwarring kan 
zorgen.98 Waar het vuurwapens van Tsjechische makelij betreft, kan men ervan uitgaan dat het 
inderdaad over AEW gaat. Deze worden vooral aangetroffen in de context van drugscriminaliteit 
en georganiseerde misdaad. De omgebouwde AEW die we aantreffen uit Tsjechië zijn allemaal 
van het model VZ, vooral SMG (VZ 61, of Škorpion) en een aantal aanvalsgeweren (VZ 58). Deze 
zijn ingestuurd voor analyse vanuit Luik of Brussel en hebben doorgaans een selectorfunctie voor 
automatisch en semiautomatisch vuren (NICC-analyse). 
 
(3) Het ombouwen van een vuurwapen tot een Flobert kaliber wapen: 
 
Sommige landen hebben minder restricties, of helemaal geen, op de aanschaf van een Flobert 
kaliber vuurwapen (4mm-6mm). In Slowakije bijvoorbeeld konden zij tot februari 2022 redelijk 
eenvoudig aangekocht worden. In België treffen we deze vuurwapens vooral aan in de context van 
georganiseerde misdaad. Ze worden door het NICC ondergebracht in de categorie 
‘kaliberwijzigingen’, waar nog een aantal andere zaken onder vallen. Wanneer we kijken naar de 
vuurwapens die geanalyseerd zijn, dan treffen we in de periode 2014-2015 vooral in Bergen en 
Charleroi een aantal Glock pistolen (omgebouwd van Flobert type) aan die in beslag genomen zijn 
in de context van georganiseerde misdaad. In diezelfde periode treffen we ook in Bergen Slowaakse 
pistolen van ZVS (P20 en P21) aan in ook weer dezelfde context. Tsjechische omgebouwde Flobert 
type vuurwapens treffen we vooral aan in Antwerpen (telkens de Scorpion EVO 3 S1 SMG), Brussel 
(VZ 58), en Doornik en Luik (VZ 61) (NICC-analyse).I 

–––– 
I Voor de volledigheid moeten we een laatste vorm van deactivering melden, namelijk het ombouwen van volautomatische tot 

semiautomatische vuurwapens. Ze zouden op deze manier migreren van categorie A naar B. Aangezien ook deze 
aanpassing ongedaan gemaakt kon worden, heeft de EU-vuurwapenrichtlijn in 2017 bepaald dat ze in hun oorspronkelijke 
categorie blijven. Voor België hebben we hier geen verdere informatie over. 
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1.3.4 Andere methodes: illegale productie, fraude, diefstal en de 
HFD-lijst 

De Belgische politie beschouwt illegale productie van vuurwapens niet als een belangrijke 
bron van illegale wapenhandel. In de periode 2010-2019 werden slechts 126 gevallen 
vastgesteld van illegale productie of reparatie van vuurwapens.99 In Europa – en dan vooral 
in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Nederland – ziet men wel een toename van 3D-
geprinte vuurwapens.100  Uit gesprekken met vertegenwoordigers van de FGP Brussel en het 
NICC stellen we vast dat er voorlopig slechts één geval bekend is van gerechtelijke 
inbeslagname van 3D-geprinte vuurwapens in België. Het betreft een drugscrimineel die 
zichzelf in Frankrijk heeft bewapend met dergelijk vuurwapen uit angst voor een 
afrekening in het milieu.101 De verwachting is dat het aantal vuurwapens van dit type in ons 
land in de nabije toekomst zal toenemen. 
 
Fraude is een groter probleem in België. De studie over vuurwapenfraude in België van 
Project DIVERT heeft de volgende acht gevallen van fraude met vuurwapens 
gededecteerd:102  
 

(1) 205 Belgische burgers kochten in 2019 in totaal 638 vuurwapens bij een handelaar 
in Maubeuge (Frankrijk) met een schietcertificaat van de bijhorende schietclub. Dit 
certificaat liet hun niet toe om de vuurwapens te houden of transporteren naar 
België.103 

(2) De directeur van de Proefbank te Luik werd er in 2016 van verdacht om certificaten 
van vernietiging te vervalsen. Hij voorkwam zo, uit eigen zeggen, dat “waardevolle 
vuurwapens werden vernietigd”.104 

(3) Drie Belgische burgers uit Luik deden zich in 2015 voor als vuurwapenhandelaars en 
gebruikten vervalste importvergunningen om tussen 200 en 250 vuurwapens 
(vooral Glock pistolen) te kopen bij een Duitse wapenhandelaar.105  

(4) Een politieagent heeft in 2013 een aantal ingeleverde vuurwapens voor zichzelf 
gehouden. Hij vervalste documenten zodat de vuurwapens aan hem werden 
overgelaten.106 

(5) Twee politieagenten werden in 2012 vervolgd voor het schrijven van vervalste 
declaraties van ingeleverde vuurwapens.107 

(6) Een politieagent die ook vuurwapenhandelaar is, zou ingeleverde vuurwapens 
hebben overgekocht van burgers in de periode 2006-2008. Hij zou hierbij 
documenten hebben vervalst.108 

(7) Een burger was in de periode 2006-2008 in het bezit van een vuurwapen dat 
gedeclareerd was als gestolen.109  

(8) Een voormalige vuurwapenhandelaar verkocht in de periode 2004-2006 minstens 
779 vuurwapens aan criminelen. Hij verwijderde de serienummers.110 

 
Gestolen vuurwapens vinden ook geregeld hun weg naar de illegale vuurwapenmarkt. Project 
DIVERT heeft vastgesteld dat er in de periode 2011-2019 zo’n 580 vuurwapendiefstallen door 
de politie werden geregistreerd, waarbij het vooral ging over pistolen (34%), revolvers (19%) 
en allerlei types lange vuurwapens (30%).111 De meeste van deze diefstallen vonden plaats bij 
particuliere eigenaars, maar ook bij schietbanen, wapenwinkels en schietclubs. Zelfs 
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wapenvoorraden van politie werden bestolen (hoewel deze meestal beter beveiligd zijn). De 
vuurwapens kunnen naderhand aangeboden worden op de illegale markt. Zo was de revolver 
van de dader van de aanslag op de kerstmarkt te Luik in 2011 gestolen uit een wapenwinkel. 
 
Ten slotte konden door een uitzonderingsregime voor historische vuurwapens een groot 
aantal Nagant revolvers vrij aangeschaft worden (zie onder). De vuurwapenwet van 2006 
bevatte een lijst van vuurwapens met een vooral historische, folkloristische en 
decoratieve waarde (de HFD-lijst). Deze vuurwapens konden vrij verkocht worden. De lijst 
werd in 2013 afgeschaft. Tussen 2006 en 2013 werden tienduizenden van deze vuurwapens 
legaal verkocht, maar tijdens de amnestieperiode werden er slechts 6.000 geregistreerd.112 
Een onbekend aantal van deze vuurwapens blijven illegaal in het bezit van hun aankoper of 
hebben hun weg naar de illegale markt gevonden.  
 
Op de HFD-lijst stonden ook Nagant revolvers en die bleken erg in trek in criminele kringen. 
Dit vuurwapen werd aan het einde van de 19de eeuw ontwikkeld door Léon Nagant en was 
bijzonder geliefd in Rusland. Het Russische woord наган (nagan) werd zelfs een synoniem 
voor revolver. Deze revolvers werden ook gebruikt bij de aanslag door de revolutionairen op 
tsaar Nicholas II van Rusland, zijn vrouw en zijn vijf kinderen.113 Toen dit vuurwapen op de 
HFD-lijst kwam, bleek al gauw dat de munitie voor deze revolver eenvoudig beschikbaar was. 
De revolvers worden niet vaak aangetroffen in België, maar lijken zich wel over Europa te 
hebben verspreid (zie onder). Volgens de NICC-database zijn in de periode 2006-2020 64 
Nagant revolvers (type 1895) onderworpen aan ballistische analyse, waarvan 31% in de 
context van georganiseerde misdaad, 22% in de context van illegaal wapenbezit en 9% in de 
context van gewapende overvallen (de overige in een aantal heterogene contexten). Het dient 
opgemerkt dat 18 van de 20 Nagant revolvers die geanalyseerd zijn in de context van 
georganiseerde misdaad, op 21 februari 2019 bij één grote politie-operatie in Brussel in 
beslag zijn genomen. Bij de operatie werden minstens veertig vuurwapens in beslag 
genomen, vooral pistolen en revolvers waarvan een groot aantal gereactiveerd waren, wat 
niet het geval was bij de Nagant revolvers (NICC-analyse).  
 
De meeste Nagant revolvers die legaal aangekocht waren in de periode 2006-2013, hebben 
waarschijnlijk het land verlaten. Daarmee heeft België dus gefungeerd als herkomstgebied 
van illegale vuurwapens. Dit vuurwapen kon voor ongeveer € 170 aangeschaft worden en 
wordt vooral aangetroffen bij Nederlandse criminelen.114 Ook de schutter van de 
terroristische aanval op de Hypercacher supermarkt in Parijs in Januari 2015 had een 
dergelijke Nagant revolver in zijn bezit.115
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We bespreken in dit hoofdstuk de omvang van vuurwapengeweld in twee blokken, namelijk 
dodelijk en niet-dodelijk vuurwapengeweld. Voor dodelijk vuurwapengeweld focussen we 
hier op het niet-accidenteel en onverantwoord vermoorden van een andere persoon. We 
kijken hier dus niet naar de juridische kwalificatie van de geweldpleging (wat kan rangeren 
tussen slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, doodslag, moord, etc.). We laten 
zelfmoorden en ongelukken buiten beschouwing omdat zij niet onder de definitie van 
geweld vallen. Niet-dodelijk vuurwapengeweld, als tweede blok, is ieder niet-accidenteel 
en onverantwoord gebruik van een vuurwapen gericht op een andere persoon zonder dat 
dit de dood tot gevolg heeft. Dit kan dan leiden tot een dreigement of verwonding. 
 
In dit hoofdstuk kijken we naar de omvang van vuurwapengeweld; in het volgende 
hoofdstuk kijken we naar de karakteristieken ervan. Voor een indiactie te geven van de 
omvang gebruiken we vier verschillende bronnen, namelijk mortaliteitstatistieken, interne 
politiestatistieken en analyses, ballistische analyses en een media-analyse.  

2.1 Dodelijk vuurwapengeweld 

Figuur 10116 geeft de evolutie weer van al het dodelijke vuurwapengeweld in verhouding tot 
al het dodelijke geweld in België in de periode 2003-2017. Deze cijfers zijn gebaseerd op 
medische data verkregen via Statbel.  

2 De omvang van 
vuurwapengeweld in 
België 
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Figuur 10: Dodelijk (vuurwapen)geweld in België, 2003-2017 

Bron: Statbel 

De aantallen vertonen een dalende trend: er waren 158 gevallen van dodelijk 
vuurwapengeweld in de periode 2003-2005; 95 in 2006-2008 en 97 in 2009-2011; 69 in 
2012-2014; teruglopend tot slechts 60 gevallen in de periode 2015-2017. Wanneer we deze 
aantallen standaardiseren in verhouding tot de bevolking (die in die periode is toegenomen 
met ongeveer 1 miljoen), dan valt op dat een ratio van ongeveer 0,6 gevallen van dodelijk 
vuurwapengeweld per 100.000 inwoners tot 2004 halveert tot 0,3 in 2006. Sindsdien stijgt 
het aantal niet meer voelbaar en komt het op een laagtepunt van 0,1 in 2017. Wanneer we 
evenwel het gemiddelde nemen van de laatste jaren met beschikbare data, dan heeft België 
gemiddeld een ratio van 0,2 gevallen van dodelijk vuurwapengeweld per 100.000 inwoners. 
Hiermee zit België ongeveer op het EU-gemiddelde.117 Wanneer we deze 
vuurwapenmoorden in het perspectief zetten van het totale dodelijke geweld, dan merken 
we op dat het aandeel van die eerste – met uitzondering van enkele fluctuaties zoals in 2010 
en 2014 – afgenomen is van hoger dan 30% in 2005 tot een gemiddelde van ongeveer 20% 
in de periode 2014-2017. Met dit laatste cijfer zit België eveneens op het EU-gemiddelde.118 
België heeft wel een hogere moordcijfers per capita dan de meeste West-Europese landen 
waardoor het percentage vuurwapenmoorden wat lager uitvalt.119 
 
Wanneer we de data van Statbel, die gebaseerd zijn op medische gegevens, vergelijken met 
data van politiestatistieken gemeld in het European Sourcebook of Crime and Criminal Justice 
Statistics, dan merken we op dat de politiedatabank licht lagere aantallen 
vuurwapenmoorden (intentional homicide) registreert dan die van Statbel. Zo meldt het 
Sourcebook een ratio van 0,2 vuurwapenmoorden per 100.000 van de bevolking voor de 
periode 2011-2015 (en 0,1 voor 2016).120 De DJSOC/wapens meldt dat dit te maken kan 
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hebben met een probleem inzake de codering in de politiedatabank (ANG), waarin een 
vuurwapen als een ‘betrokken object’ geregistreerd moet worden. Hierdoor kan het dat een 
aantal moorden niet gelinkt worden aan een vuurwapen.121 Een andere verklaring is, zoals 
we zullen bespreken in sectie 3.2, dat een aantal dodelijke incidenten met vuurwapens zich 
afspelen in de context van politie-interventies, die juridisch (vaak) niet geregistreerd 
worden als moord of doodslag.  
 
Verdere informatie vergaard bij het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en de Algemene 
Directie Statistiek - Statistics Belgium (Statbel) laat ons toe om specifieke informatie te 
geven over de verspreiding van vuurwapendoden over de verschillende gewesten. Figuur 
11122 geeft de evolutie van het dodelijke (vuurwapen)geweld in het Vlaams Gewest in de 
periode 2000-2017.I 
 
 

Figuur 11: Dodelijk (vuurwapen)geweld in het Vlaams Gewest, 2000-2017 

Bron: AZG en Statbel 

De evolutie die we hebben vastgesteld voor België gaat dus ook op voor het Vlaams Gewest, 
in het bijzonder de relevante afname van gewelddadige vuurwapendoden in en na 2006. Dit 
valt samen met de intrede van de Belgische wapenwet, maar volgt eveneens een Europese 
trend in dalend dodelijk geweld.123 Dit valt samen met wat de algemene ‘crime drop’ wordt 
genoemd in het eerste decennium van de 21ste eeuw dewelke vooral aangestuurd wordt door 
een daling in eigendomsdiefstallen. Geweldsdelicten worden, in dat decennium, evenwel 
vaker geregistreerd door de politie, maar zijn minder dodelijk.124 

–––– 
I  Op het moment van schrijven geeft de website van het AZG reeds data voor 2018, met de vermelding dat deze data 

‘voorlopig’ zijn. Er staat slechts één geval gemeld van een gewelddadige dood door middel van een vuurwapen. Wij 
hebben ervoor gekozen om deze voorlopige data niet op te nemen in onderstaande figuur. 
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Met uitzondering van 2009 en 2010 zal het vuurwapengebruik bij gewelddadige dood in het 
Vlaams Gewest niet meer boven 25% uitstijgen. Sinds 2016 zakt dit aandeel zelfs onder de 
15%. Wanneer we deze cijfers standaardiseren in verhouding tot het bevolkingsaantal, dan 
merken we op dat er in 2000-2003 tussen 0,3 en 0,4 vuurwapenmoorden per 100.000 
inwoners plaatsvonden, een ratio die in 2004 piekt tot 0,5. De ratio zakt tot 0,16 in 2006 en 
zal blijven dalen – na een piek van 0,3 in 2009-2010 – naar een gemiddelde van 0,06 in 2015-
2017. 
 
Op basis van de criminaliteitsstatistieken kunnen we vuurwapengeweld in het perspectief 
plaatsen van alle (pogingen tot) dodelijk geweld in België. De criminaliteitsstatistieken tonen 
de verdeling van alle geslaagde en niet-geslaagde pogingen tot moord en doodslag voor de 
periode 2009-2019. We merken dat het Vlaams Gewest bijna de helft (48%) van al deze 
gevallen telt, gevolgd door het Waals Gewest (37%) en dan het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (15%). De provincies met de meeste (pogingen tot) moord en doodslag zijn 
respectievelijk Antwerpen, Brussel en Luik.125 Gezien de bevolkingsverdeling tussen het 
Vlaams (58%), Waals (32%) en Brussels Hoofdstedelijk (10%) Gewest, is het aandeel van 
Vlaanderen feitelijk kleiner (-10%) dan dat van Wallonië en Brussel (elk +5%).  
 
Deze vaststellingen over de verdeling van dodelijk geweld lijken nog meer uitgesproken voor 
dodelijk vuurwapengeweld. Wanneer we de officiële cijfers van het Vlaams Gewest uit figuur 
11 vergelijken met de cijfers van de andere gewesten, dan valt op dat de neerwaartse evolutie 
in dodelijk vuurwapengeweld grotendeels tot het Vlaams Gewest beperkt blijft. Figuur 12126 
toont de verdeling van de vuurwapenmoorden in het Vlaams, Waals en Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in de periodes 2009-2011, 2012-2014 en 2015-2017.  
 

Figuur 12: Dodelijk vuurwapengeweld per gewest, 2009-2011, 2012-2014 en 2015-2017 

Bron: AZG en Statbel 
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Het procentuele aandeel van het Vlaams Gewest in het totaal aantal vuurwapenmoorden 
klimt nooit boven 50%. Dit is opmerkelijk omdat 58% van de Belgische inwoners in het 
Vlaams Gewest wonen. Terwijl de daling van het dodelijk vuurwapengeweld over heel België 
zichtbaar is, is ze significanter in het Vlaams gewest terwijl het absolute aantal 
vuurwapenmoorden in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest eerder lijkt te 
stagneren dan noemenswaardig te zakken. Daar deze laatste twee per inwonertal een 
hogere ratio aan vuurwapens hebben, lijkt dit te suggereren dat de grotere beschikbaarheid 
van vuurwapens zich ook vertaalt naar meer dodelijk vuurwapengeweld. Hoewel 
comparatief onderzoek binnen de EU over dit thema moeilijk is,127 suggereren de bestaande 
studies dat een grotere beschikbaarheid van vuurwapens meestal leidt tot meer dodelijk 
geweld.I 
 
De evolutie van dodelijk vuurwapengeweld inschatten voor de periode na 2017 is moeilijk 
omdat we niet beschikken over officiële bronnen. Door onze media-analyse van 
vermeldingen van dodelijk vuurwapengeweld in de periode 2018-2020 kunnen we evenwel 
een algemene kenschets geven van dodelijk vuurwapengeweld in Vlaanderen. Opmerkelijk 
is dat de media 17 dodelijke slachtoffers door vuurwapengeweld vermeld in de 
Nederlandstalige media in Vlaanderen in de periode 2018-2020. Dit geeft zo’n 5 gevallen 
van dodelijk vuurwapengeweld per jaar in de periode 2018-2020. Dit cijfer ligt in het 
verlengde van de cijfers verkregen bij het AZG voor 2016 en 2017 en zou, mogelijk, 
exhaustief kunnen zijn. Bij gebrek aan officiële cijfers kunnen we hier geen uitsluitsel over 
geven. Uit de media-analyse blijkt ook, zoals we later uitvoeriger bespreken, dat de meeste 
gevallen van dodelijk vuurwapengeweld in de context van huiselijke disputen plaatsvinden. 
 
Een analyse van het misbruik van vuurwapens uitgevoerd door de DJSOC voor het jaar 2019 
laat ons toe om de gegevens van onze media-analyse te vergelijken met hun bevindingen 
op basis van politiedata in de Algemene Nationale Gegevensdatabank (ANG).128 Hun analyse 
op basis van de ANG vindt voor heel België twee gevallen van, en 34 pogingen tot, moord en 
doodslag met een vuurwapen, met in totaal vijf dodelijke slachtoffers. Na het nalezen van 
de PV’s stelde de DJSOC daarenboven vast dat slechts één geval effectief een 
vuurwapenmoord betrof, terwijl in het andere geval de moord gepleegd werd met een ander 
wapen en er een vuurwapen gebruikt werd om te dreigen. Deze informatie lijkt geenszins 
overeen te komen met de bevindingen van onze media-analyse waar we voor Vlaanderen en 
Brussel reeds negen gevallen van dodelijk vuurwapengeweld vaststellen in 2019. Twee 
hiervan gebeuren in de context van politie-interventies (zie Sectie 3.2). Toch geeft dit een 
opmerkelijk verschil (bovenal omdat dodelijke gevallen van vuurwapengeweld in het Waals 
Gewest niet opgenomen werden in onze media-analyse). Bij navraag bij DJSOC zijn de 
gevallen vermeld in de media-analyse niet teruggevonden in de ANG en de DJSOC vermoedt 

–––– 
I   De bovenvermelde studie van het UNODC uit 2020 stelt dat een toename van 1% in burgerlijk vuurwapenbezit leidt tot een 

toename van 1,13% in de moordratio van een ontwikkelingsland en van 0,74% van een ontwikkeld land (UNODC. (2020), 
Global Study on Firearm Trafficking, New York: UNODC, 77). Maarten van Alstein en Nils Duquet hebben vastgesteld dat – 
voor de EU – vuurwapenbezit vooral een indicator is voor huiselijk vuurwapengeweld (Duquet, N & Van Alstein, M. (2015) 
Firearms and Violent Deaths in Europe: An Exploratory Analysis of the Linkages Between Gun Ownership, Firearms 
Legislation and Violent Death, Brussel, Vlaams Vredesinstituut). Het TARGET-rapport heeft vastgesteld dat crimineel 
vuurwapengeweld minder gekoppeld is aan burgerlijk vuurwapenbezit, maar sterker wordt beïnvloed door 
vuurwapensmokkel (Duquet, N & Vanden Auweele, D (2021), Targeting Gun Violence and Trafficking in Europe, Brussel, 
Vlaams Vredesinstituut). 
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dat deze feiten fout gecodeerd werden in de ANG. Criminaliteitsstatistieken voor België 
worden meestal gehaald uit de ANG. Dit geeft problemen voor de volledigheid van die 
statistieken. 

2.2 Niet-dodelijk vuurwapengeweld 

Niet-dodelijk vuurwapengeweld is het onverantwoord en niet-accidenteel gebruik van een 
vuurwapen om te dreigen of verwonden. Over dit thema zijn er helaas minder, en minder 
betrouwbare, data beschikbaar. Daarnaast moeten we ervan uitgaan dat niet-dodelijk 
vuurwapengeweld vaak niet gerapporteerd wordt, bijvoorbeeld wanneer het plaatsvindt 
onder criminelen.  
 
Onze media-analyse, beschouwd samen met de officiële criminaliteitsstatistieken, 
suggereert dat de voornaamste context waarbinnen niet-dodelijk vuurwapengeweld zich 
afspeelt, de criminele context is, met name die van gewapende overvallen. De Belgische 
criminaliteitscijfers maken geen onderscheid tussen gewapende overvallen met een 
vuurwapen of een ander wapen. Ze laten wel zien dat het aantal gewapende overvallen 
consistent en sterk aan het afnemen is sinds 2010. Wanneer we deze informatie aanvullen 
met cijfers uit het European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics en informatie 
verkregen via de DJSOC, kunnen we het aantal gewapende overvallen mét vuurwapen 
weergeven voor de periode 2011-2016 en voor 2019.129 Dit wordt weergegeven in Figuur 13. 
 

Figuur 13: Gewapende overvallen, 2010-2019 

Bron: Federale politie, DJSOC en European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 
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Het procentuele aantal gewapende overvallen met vuurwapens in het totaal aantal 
gewapende overvallen blijft in de periode 2011-2016 ruwweg gelijk (ongeveer 1/3). De 
analyse van de DJSOC van vuurwapengeweld in 2019 laat ons toe om specifieker in te gaan 
op gewapende overvallen met een vuurwapen in dat jaar. Van de 2.951 gevallen van 
gewapende overvallen, werd in 697 gevallen een vuurwapen als ‘betrokken voorwerp’ 
(ongeveer 1/4) gemeld, waarbij 129 feiten werden geclassificeerd als poging tot diefstal. 
Hier gaat het hoofdzakelijk over diefstal met verzwarende omstandigheden (66%), 
afpersing (15%), autodiefstal (6%) en inbraak met een vuurwapen (6%). De meeste van 
deze overvallen vinden plaats in supermarkten, maar ook in buurtwinkels zoals 
nachtwinkels, apotheken, boekhandels, bakkerijen of tankstations. Ook cafés, snackbars en 
restaurants zijn doelwit. Vaak is de informatie in de PV’s gebaseerd op verslagen van 
slachtoffers of getuigen, waardoor de data betreffende het type vuurwapen minder 
betrouwbaar is. Daarnaast is het ook belangrijk om op te merken – net zoals bij dodelijk 
vuurwapengeweld – dat de informatie in de ANG niet consistent vuurwapens registreert. 
Zo zullen waarschijnlijk niet alle gewapende overvallen met vuurwapen correct 
geregistreerd staan en geeft de bovenstaande grafiek waarschijnlijk een onderschatting van 
de werkelijke omvang. 
 
Diefstallen zijn natuurlijk niet de enige context van niet-dodelijk vuurwapengeweld. De 
FGP Antwerpen meldt dat in haar politiezone de meeste vuurwapenincidenten 
geclassificeerd kunnen worden onder wat zij noemen ‘zakelijke conflicten.’ Dit zijn 
gevallen van intimidatie met een vuurwapen (zoals het schieten door een raam of op een 
deur) om onder criminelen (vooral in de drugscontext) een boodschap over te brengen.130 
Weeral, dit zijn slechts de gevallen die onderzocht worden door de politie. We kunnen ervan 
uitgaan dat vele vuurwapendreigementen in de drugscontext op geen enkele manier 
worden gerapporteerd of onderzocht. Gewapende overvallen daarentegen zullen doorgaans 
vaker gerapporteerd worden indien ze onschuldige slachtoffers maken. 
 
Op basis van onze media-analyse voor de periode 2018-2020 kunnen we wel een zicht geven 
op de aard en gevolgen van niet-dodelijk vuurwapengeweld. Ook hier moet rekening 
gehouden worden met dat dit enkel gevallen betreft die gemeld worden in de media. Binnen 
deze gevallen kunnen we een vergelijking maken tussen gevallen waar (1) het vuurwapen 
gebruikt wordt louter om mee te dreigen zonder af te vuren (dreigement), (2) het 
vuurwapen bewust geschoten wordt (bewust geschoten), (3) het vuurwapen accidenteel 
geschoten wordt (accidentaal schot), (4) het vuurwapen niet gebruikt werd, maar wel 
zichtbaar was (zichtbaar), (5) men het vuurwapen probeert te gebruiken, maar dit 
blokkeert (vuurwapen blokkeert) en (6) het vuurwapen wordt vermeld in het media-artikel, 
maar geen verdere informatie beschikbaar is (onbekend). Voor de periode 2018-2020 
hebben wij zo 563 vermeldingen van niet-dodelijk vuurwapengeweld gevonden. Figuur 14 
toont hoe deze gevallen zich verdelen naargelang het gebruik van het vuurwapen. 
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Figuur 14: Niet-dodelijk gebruik van een vuurwapen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Media-analyse 

 
Hier blijkt dat in de meerderheid van de gevallen (66%) het vuurwapen gebruikt wordt om 
mee te dreigen, zonder te schieten. Vermoedelijk ligt dit aantal nog hoger, omdat media-
artikelen meer geneigd zullen zijn om te rapporteren over incidenten waar er effectief met 
vuurwapens geschoten is. Zeer weinig meldingen worden gemaakt van een accidenteel 
schot (3) of van een vuurwapen dat blokkeert (3).  
 
De uitgebreide analyse van vuurwapengeweld in 2019 van de DJSOC laat ons toe om 
vuurwapendreigementen en -verwondingen beter te begrijpen voor dat jaar. Hier moet 
opgemerkt worden dat vuurwapendreigementen door de DJSOC op een andere manier 
geregistreerd worden dan in onze media-analyse. Wanneer het vuurwapen namelijk 
gebruikt wordt tijdens een gewapende overval om te dreigen, dan wordt dit als gewapende 
overval geregistreerd en niet als vuurwapendreigement. Uit een lectuur van de relevante 
PV’s door de DJSOC, blijkt dat een totaal van 307 gevallen van vuurwapendreigementen in 
2019 vooral plaatsvonden in de context van huiselijk geweld of bij geschillen tussen (ex-
)echtgenoten, in het kader van buurtconflicten of in het kader van een woordenwisseling 
tussen automobilisten. Het gaat hier dus hoofdzakelijk over gevallen van vuurwapengeweld 
buiten de criminele sfeer.I131 Onze media-analyse bestrijkt daarentegen hoofdzakelijk 
gevallen van vuurwapengeweld binnen de criminele sfeer. Hieruit kunnen we besluiten dat 
het eigenlijke aantal vuurwapendreigementen aanzienlijk hoger ligt dan vastgesteld in 
onze media-analyse of door de DJSOC. 

–––– 
I  Het valt evenwel niet uit te sluiten – en is zelf eerder waarschijnlijk – dat niet criminele vormen van huiselijke disputen met 

vuurwapens ondernomen worden door daders die in het criminele milieu zitten. Hier is het geweld dus eerder van niet-
criminele aard, maar zijn de daders wel actief in de criminaliteit. Dat verklaart ook – zoals besproken in Sectie 3.3 – dat 
gevallen van huiselijk geweld gepleegd kunnen worden met vuurwapens verkregen op de crminele markt. 
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Vuurwapenverwondingen worden in de ANG geregistreerd onder de noemer ‘slagen en 
verwondingen’ met een vuurwapen als betrokken voorwerp. Onder die noemer werden er 
volgens de analyse van de DJSOC in 2019 34 feiten geregistreerd in de ANG, waarbij het in 
30 gevallen effectief ging over verwonding toegebracht door een vuurwapen. Het gaat 
hierbij nagenoeg steeds om korte vuurwapens (pistolen of revolvers). Dit betekent 
natuurlijk niet dat er slechts 30 gevallen van vuurwapenverwondingen waren in 2019; ze 
kunnen immers ook geregistreerd worden onder de noemer van bijvoorbeeld gewapende 
overvallen.132
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Terwijl vuurwapengeweld een type van geweld is, en dus gelijkennissen vertoont met 
andere vormen van geweld, is het ook zo dat vuurwapengeweld een aantal eigen en unieke 
karakteristieken heeft. In dit hoofdstuk beschrijven we vuurwapengeweld in België op basis 
van een aantal onderscheidende kenmerken, namelijk de slachtoffers van 
vuurwapengeweld, de context en locatie van vuurwapengeweld, en het type vuurwapen dat 
gebruikt wordt in verschillende vormen van vuurwapengeweld. 
 

3.1 Daders en slachtoffers van dodelijk 
vuurwapengeweld 

Vuurwapengeweld tussen burgers onderling is wereldwijd hoofdzakelijk een zaak van en 
voor jonge mannen.133 Dit lijkt grotendeels ook het geval voor België. Een analyse van de 
DJSOC van het jaar 2019 stelt vast dat jonge volwassenen (tussen 25 en 34 jaar) meestal de 
daders zijn van zowel dodelijk als niet-dodelijk vuurwapengeweld.134 Informatie over de 
slachtoffers van vuurwapengeweld kunnen we uit officiële cijfers winnen. Figuur 15135 toont 
de gender- en leeftijdsverdeling van slachtoffers van dodelijk vuurwapengeweld in België 
in de periode 2009-2017 op basis van data van Statbel en het AZG voor 224 slachtoffers. 
 
 
 
 
 
 
 

3 De aard en 
karakteristieken van 
vuurwapengeweld in 
België 
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Figuur 15: Gender- en leeftijdsverdeling van slachtoffers van dodelijk vuurwapengeweld, 2009-2017 

Bron: Statbel 

 
Het merendeel van de slachtoffers van dodelijk vuurwapengeweld zijn mannen. Uit deze 
figuur blijkt in het bijzonder dat mannen tussen 24 en 49 jaar veruit het vaakst slachtoffer 
van dodelijk vuurwapengeweld worden (92 van de 224 slachtoffers). Toch is een 
noemenswaardig deel van de mannelijke slachtoffers tussen 50 en 74 jaar oud (46). Bij de 
vrouwelijke slachtoffers zien we ook dat het grootste deel van de slachtoffers tussen 25 en 
49 jaar oud is, maar dat de verschillen tussen de leeftijdsgroepen minder opmerkelijk zijn 
dan bij de mannelijke slachtoffers. Bij mannen halveert het aantal slachtoffers van 92 in de 
leeftijdsgroep tussen 25 en 49 naar 46 in die tussen 50 en 74; bij vrouwen zakt het cijfer 
minder spectaculair van respectievelijk 28 naar 21 in vermelde leeftijdsgroepen. Dit 
suggereert dat de kans dat vrouwen slachtoffer worden van dodelijk vuurwapengeweld wel 
veel lager is maar minder fluctueert doorheen hun leven, terwijl de kans bij mannen sterker 
afneemt naarmate ze ouder dan 50 worden. Uit de TARGET-studie blijkt dat deze 
vaststelling ook opgaat voor de meeste EU-lidstaten, waar het aantal dodelijke slachtoffers 
van vuurwapengeweld piekt bij mannen tussen 20 en 40 jaar oud; vrouwelijke slachtoffers 
vallen eveneens vooral in deze leeftijdsgroep, maar de verschillen tussen de 
leeftijdsgroepen zijn minder groot.136 
 
Gemiddeld is 75% van de slachtoffers van dodelijk vuurwapengeweld in België mannen; in 
Brussel is dit 80%. Gemiddeld is 53% van de slachtoffers tussen 25 en 49 jaar oud; in Brussel 
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is dit 70%. Jonge mannen zijn vaker slachtoffer van dodelijk vuurwapengeweld in Brussel 
dan in de rest van België. Jonge mannen zijn relatief ook vaker slachtoffer van dodelijk 
vuurwapengeweld in de criminele context en allerlei soorten van publieke disputen. Dat 
doet vermoeden dat dit belangrijke contexten van vuurwapengeweld in Brussel zijn. 
Huiselijke disputen, waarin de meeste vrouwelijke slachtoffers vallen, zijn dan een 
belangrijkere context voor dodelijk vuurwapengeweld in het Vlaams en Waals Gewest.137 
 

3.2 Context en locatie van vuurwapengeweld 

De data van de Belgische overheid laten ons niet toe om dieper in te gaan op de context en 
locatie van vuurwapengeweld. We kunnen evenwel dieper graven met behulp van onze 
media-analyse en analyse van ballistische data. Hier merken we noemenswaardige 
verschillen tussen dodelijk en niet-dodelijk vuurwapengeweld, niet alleen qua omvang 
maar ook qua typische kenmerken. Zo valt op dat dodelijk vuurwapengeweld vooral 
voorkomt in de huiselijke sfeer en het vaakst plaatsvindt in de privéwoning; niet-dodelijk 
vuurwapengeweld is het meest courant in de criminele context en op publieke plaatsen. 
 

3.2.1 Media-analyse van dodelijk vuurwapenincidenten 

Inzake dodelijk vuurwapengeweld hebben we alle media-artikelen verzameld voor de 
periode 2010-2020. Terwijl media-artikelen vaak meer informatie bevatten dan 
politierapporten, is het wel zo dat ze doorgaans minder betrouwbaar zijn. Toch bevatten ze 
informatie die kan helpen om een vollediger beeld te suggeren op vuurwapengeweld. In 
Tabel 3 geven we een overzicht van alle meldingen van dodelijk vuurwapengeweld in de 
vermelde periode naargelang de context en locatie. 
 

Tabel 3: Dodelijke vuurwapenincidenten in Nederlandstalige media 2010-2020 

Jaar Plaats  Incident Dodelijke 
slachtoffers 

Context Locatie 

2010 Loksbergen Buurman vermoordt 
buurmeisje, na haar te 
hebben verkracht, en haar 
vriend. Hij had in 2007 al 
iemand vermoord. 

2 Publiek dispuut Openbare plek 

(fruitplantage) 

Sint-Agatha-
Berchem 

Weduwe Latifa Youbi (43 
jaar) werd met meerdere 
kogels neergeschoten door 
Vahid Ozen terwijl ze naar 
haar werk wandelde.  

1 Onbekend Openbare weg 

Putte Tijdens een uit de hand 

gelopen politie-interventie is 

een 25-jarige man 

doodgeschoten in zijn huis in 

Putte 

1 Politie-interventie Privéwoning 

Elsene In Elsene werd de 

juwelierszaak City Tex 

overvallen. De juwelier werd 

neergeschoten en overleed. 

1 Gewapende 

overval 

Winkel 
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Schaarbeek Bij een overval heeft een 

juwelier één van de twee 

overvallers doodgeschoten, 

de andere overvaller raakte 

zwaargewond.  

1 Gewapende 

overval (mogelijke 

zelfverdediging) 

Winkel 

Sint-Jans-

Molenbeek 

De Brusselse politie heeft 

een man doodgeschoten die 

een warenhuis had 

overvallen. 

1 Politie-interventie 

(mogelijke 

zelfverdediging) 

Openbare weg 

Meulebeke Twee broers werden 

doodgeschoten bij een 

bezoek aan twee andere 

broers met wie ze in onmin 

leefden. Eén van hen schoot 

de twee broers neer en nam 

de benen. 

2 Publiek dispuut Openbare weg 

Vlijtigen en 

Bilzen 

Man schiet zijn 15-jarige zoon 

dood (Vlijtigen), schiet dan op 

zijn ex-vrouw en vermoordt 

later een politieagent (Bilzen).  

2 Huiselijk geweld / 

politie-interventie 

Privéwoning 

Tubeke Juwelier schiet overvaller 

dood met zijn jachtgeweer 

toen die zijn echtgenote en 

zijn dochter in bedwang 

hield. 

1 Gewapende 

overval 

Winkel 

Wemmel Tijdens een gewapende 

overval wordt een man, zijn 

vrouw en zoon 

neergeschoten. 

3 Gewapende 

overval 

Openbare weg 

Brussel Kinesiste doodgeschoten 

tijdens carjacking. 

1 Gewapende 

overval (carjacking) 

Openbare weg 

Putte Man werd thuis 

neergeschoten door politie 

nadat zijn moeder om hulp 

had geroepen. 

1 Politie-interventie 

(mogelijke 

zelfverdediging) 

Privéwoning 

Brussel Vrederechter en griffier 

werden in de zittingzaal 

doodgeschoten door een 47-

jarige Belg van Iraanse 

oorsprong.  

2 Publiek dispuut 

(wraak) 

Openbaar gebouw 

2011 

Schellebelle 

Een vader en zijn dochter, 

met wie hij een incestueuze 

relatie had, de zoon/broer 

doodgeschoten op de oprit 

van de woning van de vader. 

1 Huiselijk geweld Privéwoning (oprit) 

Lommel 

Een 23-jarige vrouw van 

Bulgaarse afkomst werd met 

meerdere kogels 

doodgeschoten door haar 

man. 

1 Huiselijk geweld Openbare weg 

Etterbeek 

Een 59-jarige man is 

neergeschoten met kogels in 

de buik en de longen net 

buiten zijn woning. 

1 Onbekend Openbare weg 

Luik 

Een 26-jarige man is in de 

nacht van woensdag op 

1 Publiek dispuut Café 
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donderdag doodgeschoten 

met een pistool in een café  

Anderlues 

Overvallers hebben een man 

die hen achtervolgde, 

doodgeschoten. Een andere 

kreeg een kogel in de nek. 

1 Gewapende 

overval 

Openbare weg 

Londerzeel 

De politie heeft een man 

doodgeschoten die eerder 

de huidige partner van zijn 

ex-vriendin had (niet-

dodelijk) neergeschoten.  

1 Politie-interventie 

(na huiselijk 

geweld) 

Privéwoning 

Lochristi 

Politie schiet man neer die 

gewapend was met een 

mes. 

1 Politie-interventie 

(mogelijke 

zelfverdediging) 

Privéwoning 

Maasmechele

n 

Drie mannen doodgeschoten 

en nadien gedumpt in een 

bestelwagen. 

3 Criminele 

afrekening 

(motorbende) 

Openbare weg 

2012 Maasmechele

n 

Gewapende roofmoord op 

Limburgse kapper in het 

drugsmilieu. 

1 Criminaliteit Privéwoning 

Wingene Man wordt doodgeschoten in 

zijn kasteel. Twee weken 

later werd zijn lichaam 

teruggevonden in een bos in 

Maria-Aalter.  

1 Huiselijk geweld Privéwoning 

Scherpenheuv

el-Zichem 

In Scherpenheuvel-Zichem 

werd een vrouw vermoord 

door haar man. Ook zijn zoon 

zou het wapen hebben 

moeten afweren na een uit 

de hand gelopen familiale 

ruzie. 

1 Huiselijk geweld Privéwoning 

Merksem In Merksem heeft een 

Kosovaar na een caféruzie 

het vuur geopend in het café 

met zijn pistool.  

2 Publiek dispuut Café 

2013 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas heeft een 

man acht schoten gelost op 

de familie waarmee zijn 

zoon, die zelfmoord pleegde, 

aantrouwde. Hierbij kwam 

één persoon om het leven. 

1 Huiselijk geweld Privéwoning 

Hoogstraten In Hoogstraten is de 

cafébaas van café Tugas 

doodgeschoten. 

1 Publiek dispuut Café 

2014 Laken Een man werd gevonden 

met een kogel in het hoofd. 

Zijn toenmalige partner en 

haar minnaar worden 

verdacht van de moord.  1 

Huiselijk geweld Openbare plaats 

(park) 

Lebbeke Een vrouw liet haar man om 

het leven brengen. De 

schutter schoot het 

slachtoffer met een lang 

vuurwapen in zijn 

slaapkamer dood met vier 

kogels. Het motief voor de 1 

Huiselijk geweld Privéwoning 
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moord was de jarenlange 

mishandeling en agressie die 

de vrouw moest ondergaan 

bij het slachtoffer.  

Brussel Een aanslag vond plaats op 

het Joods Museum. Een 

museummedewerker, een 

echtpaar en een toerist 

(bezoekers) werden 

neergeschoten met een 

Kalasjnikov van kaliber 7,62.  4 

Terrorisme Openbare plaats 

Gent Een man heeft zijn 

schoonvader in het hoofd 

geschoten. De man overleed 

later aan zijn verwondingen. 1 

Huiselijk geweld Openbare plaats 

Jette Een 74-jarige man is in het 

hoofd geschoten toen hij 

terugkeerde van café. 1 

Onbekend Openbare plaats 

Strombeek-

Bever 

De uitbater van een pizzeria 

dood is aangetroffen in zijn 

zaak. Hij werd gevonden met 

minstens één schotwonde.  1 

Onbekend Restaurant 

Hasselt Een man heeft een cafébaas 

doodgeschoten met elf 

kogels. De dader had eerder 

aangeboden om zijn café te 

beschermen tegen 40. 000 

euro, 1 

Crimineel Café 

 

2015 Merchtem Een man werd door een 

vriend van hem 

doodgeschoten in zijn eigen 

appartement.  

1 Huiselijk (mogelijk 

ongeluk) 

Privéwoning 

Opglabbeek Silvio Aquino doodgeschoten 

in zijn wagen, 

1 Crimineel (drugs) Openbare weg 

Dilbeek Een koppel heeft een 

restauranthouder 

doodgeschoten. Ze losten 

zes schoten met een 

jachtgeweer en een wapen 

van kaliber .22.  

1 Publiek dispuut Privéwoning  

Brussegem Een man heeft zijn 

slachtoffer neergeschoten 

met een wapen waarvan hij 

dacht dat het niet geladen 

was. 

1 Onbekend Onbekend 

2016 

Dadizele 

Een drugsdeal is fout 

gegaan en is er één dode 

gevallen.  1 

Crimineel (drugs) Openbare weg 

Vorst 

Een scherpschutter van de 

politie heeft een 

terreurverdachte 

neergeschoten, nadat het 

vuur was geopend op de 

politie tijdens een 

huiszoeking.  1 

Politie-interventie Openbare weg 

Denderwindek

e 

Een man heeft zijn vrouw 

tussen de ogen geschoten 1 

Huiselijk geweld Privéwoning  
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met zijn jachtgeweer na een 

ruzie over een pakje 

sigaretten. 

Sint-Jans-

Molenbeek 

Twee mannen hebben op 

een scooter een bekende 

bankovervaller vermoord op 

straat met een automatisch 

wapen. 1 

Crimineel (drugs) Openbare weg 

2017 

Diksmuide 

Een 39-jarige vrouw stierf 

door een schotwonde in de 

hals. De kogel was afkomstig 

van een antiek Liègeois-

wapen, een familiestuk. Haar 

partner werd in verdenking 

gesteld van moord, maar hij 

verklaart dat het om een 

ongeluk ging.. 

1 Huiselijk geweld 

(mogelijk ongeluk) 

Privéwoning 

Pelt 

Een Nederlandse zakenman 

werd doodgeschoten in zijn 

villa. Eén verdachte, de 

klusjesman, zit in hechtenis, 

terwijl de tweede verdachte, 

zijn ex-vrouw, onder 

elektronisch toezicht staat. 

De zoon van de ex-vrouw 

werd net als zijn moeder in 

maart 2019 door Nederland 

aan de Belgische autoriteiten 

uitgeleverd.  

1 Huiselijk geweld Privéwoning 

Diest 

In 2017 werd bij het ACV een 

loketbediende 

doodgeschoten. 

1 Andere 

(ontoerekeningsvat

baar) 

Openbare instelling 

Grobbendonk 

Een 36-jarige heeft een 

Letse man hebben 

doodgeschoten na een uit de 

hand gelopen drugsdeal.  

1 Crimineel 

(roofmoord / 

ripdeal) 

privéwoning 

Brussel 

Een antiquair werd 

overvallen en met een 

vuurwapen geslagen (hij 

overleed). Daders staan ook 

terecht voor terrorisme. 

1 Gewapende 

overval 

Winkel 

Zeebrugge 

Man schiet vriend dood. 

Vriend had pillen 

aangeraden om moeder van 

dader uit haar lijden te 

verlossen. Dit mislukte. Hij 

nam wraak.  

1 Huiselijk Privéwoning  

Melle 

Een gewapende man is 

neergeschoten door de 

politie. De man weigerde zich 

over te geven en liep weg 

maar richtte tijdens zijn vlucht 

het wapen in de richting van 

de inspecteurs.  

1 Politie-interventie Openbare weg 

Deurne 

Een man heeft zijn 

werkgever met een pistool in 

het hoofd geschoten na een 

1 Publiek dispuut Openbare plek 

(werf) 
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Bron: Media-analyse 

 
Onze media-analyse maakt voor de periode 2010-2020 melding van 79 dodelijke 
slachtoffers van vuurwapenincidenten – 12 ervan zijn mogelijk gevallen van 
zelfverdediging – in 65 gevallen. Figuur 16 koppelt de context van het dodelijke geweld aan 
de locatie (in drie gevallen kon de context en/of locatie niet geïdentificeerd worden). 
 
 
 

discussie. Het slachtoffer 

overleefde het voorval niet. 

2018 Roeselare Politieagent schiet man dood 

uit zelfverdediging 

1 Politie-interventie Openbare weg 

Bonheiden Man doodgeschoten met 

eigen jachtgeweer in 

burenruzie. 

1 Publiek dispuut 

(mogelijke 

zelfverdediging) 

Privéwoning 

(publiek deel) 

Oostakker Juwelier schiet gewapende 

overvaller dood (zaak 

hangende of wettelijke 

zelfverdediging). 

1 Gewapende 

overval 

Winkel 

2019 Everbeek Moord-zelfmoord in 

huiselijke context. 

1 Huiselijk geweld Privéwoning 

Mechelen Politie schiet man dood die 

mensen met mes verwondde 

(zelfmoord door agent). 

1 Politie-interventie 

(oorspronkelijk 

huiselijk conflict) 

Openbare weg 

Wijnegem Vader schiet kinderen en 

vrouw dood; pleegt 

zelfmoord (dienstwapen). 

3 Huiselijk geweld Kinderen: thuis 

Vrouw: café 

Berchem Moord (vader op zoon) en 

poging tot zelfmoord in 

huiselijke context. 

1 Huiselijk geweld Privéwoning  

Arendonk Moeder schiet dochter dood 

en pleegt zelfmoord met 

vuurwapen man. 

1 Huiselijk geweld Privéwoning 

Wevelgem Politieagenten schieten 

geesteszieke man dood (die 

hen aanviel met 

schroevendraaier). 

1 Politie-interventie Privéwoning 

Antwerpen Doodgeschoten tijdens 

nachtelijke ruzie.  

1 Publiek dispuut Openbare weg 

2020 Vlekkem Man schiet vrouw dood en 

pleegt zelfmoord. 

1 Huiselijk Privéwoning 

Essen Man schiet partner van zijn 

moeder dood tijdens ruzie. 

1 Huiselijk Privéwoning 

Antwerpen Moord in drugsmilieu. 1 Crimineel (drugs) Gevonden in 

sporttas in dok 

Aalter Man neergeschoten door 

politie na dreigementen. 

1 Politie-interventie Openbare weg 

Roeselare Moord binnen de 

drugscontext 

1 Crimineel (drugs) Openbare weg 
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Figuur 16: Context en locatie van dodelijke vuurwapenincidenten in Vlaanderen en Brussel, 2010-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bron: Media-analyse 

 
Uit dit stuk van de media-analyse blijkt opnieuw dat de bredere huiselijke context de 
belangrijkste context is voor dodelijk incidenten met vuurwapens (30%), gevolgd door de 
criminele contexten van overvallen en drugs (27%), de politiecontext (17%) en tot slot die 
van publieke disputen (15%).I De locatie voor dodelijk vuurwapengeweld volgt grotendeels 
de logica van de context: bij de context van huiselijk geweld is zij vooral de privéwoning; bij 
de politiecontext en drugsconflicten vooral de openbare weg; bij overvallen zijn de locaties 
hoofdzakelijk winkels, restaurants en gelijkaardige plekken. 
 
Het valt daarenboven op dat dodelijk vuurwapengeweld sterk geminderd is in de criminele 
context, maar gelijk blijft in de politiecontext en prevalenter lijkt te worden in de huiselijke 
context. In de periode 2010-2013 (n=25) doen 32% van de gevallen zich voor in de criminele 
context, 24% in de huiselijke context en 20% in de politiecontext; in de periode 2017-2020 
(n=23) vinden 36% van de gevallen plaats in de huiselijke context, 20% in de criminele 
context en 20% in de politiecontext. Hoewel niet alle dodelijke vuurwapenincidenten in de 
media worden gerapporteerd, lijkt dit wel te suggereren dat dodelijk geweld vooral afneemt 
in de criminele context en minder in de huiselijke context. Hier is natuurlijk meer 
onderzoek nodig, vooral omdat het ook mogelijk is dat individuen actief in de criminaliteit 
zich ook schuldig kunnen maken aan vormen van huiselijk geweld. Zij kunnen dan 

–––– 
I  Voor de periode 2010-2017 registreert het AZG en meldt onze media-analyse respectievelijk 78 en 63 dodelijke slachtoffers 

van vuurwapengeweld, of: net geen twee slachtoffers per jaar worden niet gerapporteerd in de media. Indien deze 
slachtoffers geheid in dezelfde context zouden vallen, dan zou dit een markante impact hebben op de hierboven 
vermeldde verdeling van contexten. 
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vuurwapens gebruiken die zij verkrijgen binnen de criminele context om geweldplegingen 
tegen hun partners of familieleden te doen. 
 

3.2.2 Media-analyse van niet-dodelijk vuurwapengeweld 

Wat betreft het niet-dodelijk vuurwapengeweld, hebben we op basis van onze media-
analyse voor de periode 2018-2020 in Vlaanderen en Brussel in totaal 563 gevallen geteld. 
In 369 daarvan gebruikte men het vuurwapen louter om te dreigen. Dit gebeurt het 
frequentst in de context van een gewapende overval (ongeveer 75%), zoals blijkt uit Figuur 
17. 
 

Figuur 17: Contexten van vuurwapendreigementen in Vlaanderen en Brussel, 2018-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bron: Media-analyse 

 
Waar we hierboven hebben vastgesteld dat dodelijk vuurwapengeweld het vaakst voorkomt 
in de huiselijke sfeer, zien we dat gemelde dreigementen in de media in de huiselijke 
context eerder uitzonderlijk zijn. In die laatste context worden vuurwapens duidelijk 
gebruikt om te verwonden of te doden, eerder dan om te bedreigen. Voorzichtigheid is hier 
aangewezen: dreigementen in de context van huiselijk geweld worden vaak minder gemeld 
dan dreigementen in de context van gewapende overvallen. 
 
De locaties van vuurwapendreigementen evolueren mee met de context ervan. Figuur 18 
toont de locaties van vuurwapendreigementen – waar we deze konden identificeren – in de 
periode 2018-2020 in Vlaanderen en Brussel volgens onze media-analyse. 
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Figuur 18: Locaties van vuurwapendreigementen in Vlaanderen en Brussel, 2018-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Media-analyse 

 

Waar dodelijk vuurwapengeweld vooral plaatsvindt in de privéwoning, lijkt het zo dat 
vuurwapendreigementen dus eerder plaatsvinden op openbare plekken zoals de straat, een 
winkel of een restaurant (meer dan 3/4de van de gevallen). Wanneer ze alsnog in een 
privéwoning plaatsvinden, dan merken we op dat dit in het grootste deel van de gevallen te 
maken heeft met een gewapende overval. Opnieuw kan een reden zijn dat die laatste 
incidenten vaker gemeld worden dan dreigementen in de context van huiselijk geweld. 
 
In gevallen waar er met een vuurwapen raak geschoten wordt maar het slachtoffer niet 
overlijdt, spreken we van een vuurwapenverwonding. Daarvan heeft onze media-analyse 
voor 2018-2020 in Vlaanderen en Brussel 155 gevallen gewonden met in totaal 197 
verwonde personen. Deze gevallen bevatten ook een aantal gevallen waar een vuurwapen 
gebruikt wordt om een trauma door slag te veroorzaken. De context en locatie konden in 77 
gevallen beide worden geïdentificeerd en Figuur 19 toont de locatie gekoppeld aan de 
context van de vuurwapenverwonding waar we deze konden identificeren. 
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Figuur 19: Locaties en contexten van vuurwapenverwonding in Vlaanderen en Brussel, 2018-2020 

Bron: Media-analyse 

Uit deze cijfers blijkt een belangrijk verschil tussen vuurwapendreigementen en 
vuurwapenverwondingen. Waar dreigementen grotendeels voorvallen in publieke ruimtes in 
de context van een gewapende overval, is dit minder uitdrukkelijk het geval voor 
vuurwapenverwondingen. Het aandeel van huiselijk geweld, publieke disputen en andere 
criminele activiteiten wordt bij die laatste groter. Vuurwapens worden tijdens gewapende 
overvallen vooral instrumenteel gebruikt om de overval te faciliteren, terwijl in andere 
contexten vuurwapens vaker gebruikt worden om te verwonden of zelfs te doden. 
 

3.2.3 Context van wapengeweld volgens ballistische data 

Verdere informatie over locaties van schietincidenten kunnen we vinden door te kijken naar 
ballistische analyses uitgevoerd door het NICC. Het onderzoeksteam van Project TARGET heeft 
de database van het NICC geanalyseerd, die ten tijde van het onderzoek in totaal 4.169 
analyses uitgevoerd tussen 2006 en 2020 bevatte. Daaruit blijkt dat 50% van de incidenten 
onderworpen aan ballistische analyse plaatsvonden in Wallonië, 33% in Vlaanderen en 17% 
in Brussel. De steden met het hoogste aantal analyses zijn Charleroi (18%), Brussel (17%), 
Antwerpen (15%), Bergen (10%) en Luik (10%). Het lijkt dus zo dat vuurwapengeweld in 
België in grote mate verbonden is aan eerder stedelijke contexten in het zuidelijke landsdeel 
en de hoofdstad. Deze verdeling kan evenwel ook een indicatie zijn van de motivatie van 
lokale politiezones en onderzoeksrechters om vuurwapens op te sturen voor ballistische 
analyses. Zoals hieronder zal blijken is deze motivatie eerder beperkt in het Vlaams Gewest. 
 
In 3.421 analyses wordt gemeld in welke context de analyse gemaakt werd. De verdeling 
hiervan wordt weergegeven in Tabel 4 (NICC-analyse).138 Hier zijn twee voorafgaande 
bemerkingen cruciaal. Ten eerste, de contexten van ballistische analyses volgen legale 
categorieën via PV-codes, niet de criminologische typologie die we hierboven hebben 
gehanteerd. Dit wordt nader verduidelijkt in hoofdstuk 4. Ten tweede, niet alle 
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vuurwapenincidenten worden onderworpen aan ballistische analyse. Het is bijvoorbeeld 
opvallend dat erg opzienbare gebeurtenissen, zoals vuurwapenmoorden, niet steeds 
onderworpen aan ballistische analyses worden: slechts 1/3 van alle vuurwapenmoorden in 
Vlaanderen in de periode 2006-2020 werden onderworpen aan ballistische analyse (93 van 
de 256) bij het NICC. Dit betekent dat de aantallen analyses eerder representatief zijn voor 
de gepercipieerde ernst van het vergrijp en het belang van een ballistische analyse voor de 
gerechtelijke procedure dan voor de omvang van het vuurwapengebruik. 
 

Tabel 4: Ballistische analyses aan de hand van context voor België, 2006-2020 

Bron: NICC-analyse 

 

De contexten waarbinnen ballistische analyses door het NICC worden uitgevoerd zijn niet 
gelijk verdeeld over België. Het valt op dat voor het Waals Gewest een hoge concentratie aan 
analyses in de criminele context en die van vuurwapenmoorden en huiselijk geweld 
plaatsvinden. Analyses inzake georganiseerde misdaad (55%) en diefstal (60%) zijn ook 
voor een groot deel vanuit Wallonië opgestuurd, maar men merkt ook relatief veel analyses 
inzake georganiseerde misdaad voor Brussel (36%). Figuur 20 toont de regionale verdeling 
van deze contexten. 

 Type overtreding Aantal analyses 

Overtreding op de 

vuurwapenwet  
Illegaal bezit, handel of transport 1.615 

Crimineel geweld 

Georganiseerde misdaad 310 

Gewelddadige diefstal 232 

Diefstal met verzwarende omstandigheden 42 

Diefstal zonder verzwarende omstandigheden 18 

Huisvredebreuk  6 

Drugsgerelateerde overtredingen 171 

Dreigementen, 

verwondingen en dood 

door vuurwapen 

Doodslag en moord 300 

Zelfmoord 24 

Verwondingen 105 

Dreigementen 224 

Terrorisme  Overtredingen tegen de staatsveiligheid 21 

Huiselijk geweld Huiselijk geweld  12 

Publiek gezag 
Overtredingen tegenover publieke 

gezagsdragers 4 

Andere Andere 337 

Totaal 
3,421 



 

 57 \ 100 

V
u

u
rw

a
p

e
np

e
ng

ew
e
ld

 in
 B

e
lg

ië
 

Figuur 20: Contexten voor ballistische analyse per gewest, 2006-2020 

Bron: NICC-analyse 

Samenvattend kunnen we stellen, gebaseerd op de informatie van onze media-analyse en de 
ballistische analyses, dat context een bepalende factor is bij vuurwapengebruik. Dodelijk 
vuurwapengeweld vindt eerder plaats in de context van huiselijk geweld, en dan vooral in een 
privéwoning, terwijl vuurwapendreigementen vooral tijdens gewapende overvallen 
plaatsvinden. Vuurwapenverwondingen kunnen in alle contexten plaatsvinden. Daarnaast 
zien we dat de meeste ballistische analyses gebeuren in de context van overtredingen op de 
wapenwet. Dit betekent evenwel niet dat het hier steeds administratieve incidenten betreft. 
Vuurwapens die aangetroffen worden binnen het kader van een gerechtelijk onderzoek, 
kunnen het eenvoudigst worden ingediend als een inbreuk op de wapenwetgeving. Analyses 
inzake crimineel geweld zijn het courantst in Brussel en Wallonië, terwijl analyses inzake 
vuurwapendreigementen zich eerder voordoen in het Vlaams Gewest.I 
 

3.3 Vuurwapentypes bij vuurwapengeweld 

 
Vuurwapens kunnen ondergebracht worden in meerdere typologieën, zoals laadmechanisme 
(enkelschot, repeterend, semiautomatisch en volautomatisch), hand- of schoudervurend 
(‘kort’ of ‘lang’ vuurwapen) en kaliber. Deze informatie is niet steeds beschikbaar voor 

–––– 
I  Het overwicht van Brussel in analyses in het kader van de staatsveiligheid heeft ermee te maken dat, in het kader van het 

Kanaalplan, alle vermoedelijke zaken van terrorisme ballistisch geanalyseerd dienen te worden. Dit betekent dus niet dat er 
een navenant hoog gehalte aan terrorisme is in Brussel. 
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incidenten van dodelijk of niet-dodelijk vuurwapengeweld. Op basis van de informatie die we 
hebben vergaard, kunnen we toch enkele vaststellingen doen over het type van vuurwapen 
dat in deze incidenten wordt gebruikt. 
 
De gedetailleerde mortaliteitsdatabase van de World Health Organization (WHO) verzamelt 
informatie over alle mortaliteit door vuurwapens vastgesteld door dokters tijdens een 
autopsie. Wanneer we de gevallen van zelfmoord en accidentele dood eruit filteren, dan 
hebben we informatie over alle casussen van dodelijk vuurwapengeweld. De database maakt 
een onderscheid tussen het gebruik van een ‘kort’, ‘lang’ of ‘onbekend/ander’ vuurwapen 
in dodelijk vuurwapengeweld. De WHO heeft voor de periode 2000-2015 625 gevallen 
geregistreerd van dodelijk vuurwapengeweld, waarvan 574 met een onbekend vuurwapen, 
20 met een kort en 31 met een lang vuurwapen.139 Dit betekent dat in 91,8% van de gevallen 
het vuurwapen onbekend is. Waar het wel gekend is, zien we een meerderheid van lange 
vuurwapens. Het is evenwel zo dat sommige lange vuurwapens, zoals shotguns, een zeer 
herkenbare schotwonde maken, waardoor ze eenvoudiger te identificeren zijn tijdens 
autopsies, wat de resultaten kan beïnvloeden. De vaststellingen uit deze database zijn dus 
niet bijzonder bruikbaar voor analyse. 
 
Betere informatie is beschikbaar op basis van ons onderzoek van de ballistische analyses 
van het NICC (2006-2020). Hierdoor kunnen we het type vuurwapen koppelen aan de 
context waarbinnen een ballistische analyse gebeurt en kunnen we ook andere informatie 
over het vuurwapen krijgen. Deze database heeft wel de belangrijke beperking dat niet alle 
vuurwapenincidenten onderworpen worden aan ballistische analyse. Dat gebeurt slechts 
wanneer zowel de behandelende politieagent als de procureur het noodzakelijk acht. 
Omtrent deze kwestie dient het volgende te worden opgemerkt: 

- Politieagenten en procureurs benaderen ballistische analyses vanuit het perspectief 
van hun onderzoek. Dit betekent dat zij niet gericht zijn op het opstellen van een 
gedetailleerde en representatieve databank voor vuurwapenmisdrijven. 
Daarenboven, zo meldt de FGP Luik, zijn zulke analyses duur en tijdrovend, 
waardoor ze gereserveerd worden voor de ernstigere vergrijpen.140 De Antwerpse 
politie voegt eraan toe dat ballistische analyses vooral gebeuren in het kader van het 
koppelen van kogels aan bepaalde vuurwapens. Wanneer dit niet kan (zoals bij 
vuurwapens met gladde loop) of niet nodig lijkt (zoals bij huiselijk geweld), dan zal 
het wapen niet ingestuurd worden voor ballistische analyse.141 Dit alles suggereert 
dat deze vuurwapens en deze contexten ondergerepresenteerd zijn.  

- De FGP Brussel meldt dat binnen de context van het Kanaalplan alle vuurwapens 
ingestuurd dienen te worden voor ballistische analyse. De FGP Antwerpen merkt op 
dat dit een interne richtlijn is voor alle in de criminele context in beslag genomen 
vuurwapens. Dit verklaart waarom veel ballistische analyses worden aangevraagd 
uit Brussel en Antwerpen.142 

- In de context van een gerechtsprocedure kan een ballistische analyse ook uitgevoerd 
worden door een private expert, waardoor ze niet automatisch terechtkomt in de 
nationale ballistische database.143 

- De voornaamste context voor ballistische analyses is die van overtredingen op de 
vuurwapenwet, wat hoofdzakelijk illegaal vuurwapenbezit betreft. Dit is evenwel de 
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eenvoudigste verantwoording voor ballistische analyses, aldus de DJSOC/wapens.144 
De categorisering betekent dus niet dat het hier geen criminele feiten zou betreffen. 

 
De vuurwapens geanalyseerd in de context van overtredingen op de vuurwapenwet zijn dus 
moeilijk te plaatsen. Zij kunnen eigenlijk horen bij min of meer eender welke context. We 
beginnen met een overzicht te geven van het type vuurwapen volgens de context van 
ballistische analyse in Tabel 5. 
 

Tabel 5: Types of firearm or bullets according to context, 2006–2020 

 
Pistool Revolver Karabijn Shot-gun Geweer SMG 

Artisa-

naal 

Machine-

wapen Totaal 

Wapenwet  805 251 159 170 105 68 11 6 1,575 

Georganiseerde 

misdaad 
156 57 18 23 30 19 2 1 306 

Gewelddadige 

overval 
136 43 11 12 25 5   232 

Overval 

(verzwarend) 
30 8 1 1 2    42 

Diefstal 7 7  1 3    18 

Huisvredebreuk  4  1 1     6 

Drugsgerelateerd 93 28 12 19 4 10  4 170 

Moord en 

doodslag 
159 59 18 19 20 11 2  288 

Zelfmoord 16 3 3 2     24 

Slagen en 

verwondingen 
57 17 11 12 2 5   104 

Dreigementen 112 39 19 21 10 15 1 5 222 

Staatsveiligheid 6 3 5 3 3 1   21 

Huiselijk geweld  3 2 4 1 2    12 

Publieke 

gedragsdragers 
4        4 

Totaal 2,010 681 408 405 254 176 19 22 3,975 

Bron: NICC-analyse 
Uit de figuur blijkt dat enerzijds overtredingen op de vuurwapenwet en handvuurwapens, 
vooral pistolen, het vaakst ingezonden worden voor ballistische analyse. Zoals hierboven 
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aangestipt, valt het niet te achterhalen welk deel van overtredingen op de wapenwet 
feitelijk inbeslag zijn genomen omwille van louter administratieve overtredingen. 
Wanneer we meer willen zeggen over specifieke contexten op basis van ballistische 
analyses, dan kunnen we de categorie van overtredingen op de vuurwapenwet achterwege 
laten. Dat laat toe te achterhalen welke types vuurwapens worden ingezonden voor 
ballistische analyses in het geval van gewelddadige vuurwapenincidenten. Figuur 21 
koppelt de vuurwapentypes aan de context zoals aangegeven in ballistische analyses. 
 

Figuur 21: Types vuurwapen naargelang de context, 2006-2020 

Bron: NICC-analyse 

De figuur suggereert dat handvuurwapens in alle contexten het meest voorkomen. Dit is in 
het bijzonder het geval bij georganiseerde misdaad en allerlei vormen van diefstal. 
Daarnaast valt op dat automatische vuurwapens nagenoeg uitsluitend voorkomen in 
criminele contexten zoals georganiseerde misdaad, drugscriminaliteit en diefstal. 
Opmerkelijk is dat huiselijk geweld het grootste aantal karabijnen telt (33%), wat verklaard 
kan worden doordat dit soort vuurwapens vaker voorhanden zijn in een privéwoning. Er 
zijn evenwel slechts 12 analyses uitgevoerd in de context van huiselijk geweld.  
 
Criminelen gaan uitdrukkelijk op zoek naar bepaalde vuurwapentypes, zoals 
handvuurwapens en automatische geweren, terwijl huiselijk geweld eerder gepleegd wordt 
met vuurwapens die voorhanden zijn. Dit betekent dat vuurwapens binnen de criminele 
sfeer opportuniteiten creëren om criminele feiten te plegen terwijl binnen de huiselijke 
context het vuurwapen eerder een middel is om feiten te plegen. Belangrijk: in de huiselijke 
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context zijn vuurwapens wel het gevaarlijkste en dodelijkste middel waarmee huiselijk 
geweld gepleegd wordt (zie hoofdstuk 2).145 
 
We moeten een belangrijke bedenking toevoegen bij de vuurwapentypes in gevallen van 
moord en doodslag. De bovenstaande figuur suggereert dat deze voor ongeveer 75% met 
korte vuurwapens worden gepleegd. Hierboven hebben we reeds aangegeven dat slechts 
één derde van de vuurwapens bij moord en doodslag in Vlaanderen door het NICC ballistisch 
geanalyseerd worden. In sectie 3.2 hebben we vastgesteld dat de huiselijke context de 
belangrijkste context is voor dodelijk vuurwapengeweld. In deze context zullen 
onderzoeksrechters minder geneigd zijn om vuurwapens ballistisch te laten analyseren 
omdat ze een gladde loop kunnen hebben of omdat het vuurwapen hoogstwaarschijnlijk 
niet gekoppeld zal worden aan andere incidenten. De cijfers omtrent vuurwapentypes bij 
moord en doodslag kunnen daardoor significant worden scheefgetrokken. 
 
De data van het NICC laten ons niet toe om met zekerheid uitspraken te doen of vuurwapens 
legaal dan wel illegaal gehouden werden. We hebben wel informatie over de legale 
classificatie van vuurwapens, namelijk of deze vrij verkrijgbaar, vergunningsplichtig of 
verboden zijn. We merken op dat bijna 66% van de analyses vuurwapens betreft die 
vergunningsplichtig zijn. Slechts 6% was vrij beschikbaar en 19% was verboden voor 
privébezit — 9% was onbekend. Figuur 22 koppelt de legale status van de geanalyseerde 
vuurwapens aan het type vuurwapen.I 
 

–––– 
I  Dat 19% van de geanalyseerde vuurwapens verboden was, mag niet doen vermoeden dat één op vijf vuurwapens in België 

verboden is. Het is eerder waarschijnlijk dat verboden vuurwapens couranter worden ingestuurd voor ballistische analyse 
dan vrij verkrijbare of vergunningsplichtige wapens. Bij de artisanale wapens die vergunningsplichtig zijn, lijkt het te gaan 
over zeer uiteenlopende vuurwapens die noemenswaardige aanpassingen hebben ondergaan (en daardoor als 
‘artisanaal’ staan geclassificeerd). Bij de vergunningsplichte SMG’s gaat het vooral over SMG’s die aangepast zijn zodat ze 
enkel semiautomatisch kunnen vuren, een aanpassing waardoor ze, op het ogenblik van analyse, niet verboden maar 
vergunningsplichtig waren. In deze groep zijn er ook een aantal SMG’s die hoogstwaarschijnlijk fout geclassificeerd staan. 
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Figuur 22: Legale classificatie van vuurwapens geanalyseerd door het NICC, 2006-2020 

Bron: NICC-analyse 

Wanneer we deze informatie terugkoppelen naar de context van de ballistische analyse, dan 
valt op dat verboden vuurwapens het vaakst voorkomen in het criminele milieu. Van alle 
vuurwapens gebruikt in de georganiseerde misdaad waren 29% verboden, in het 
drugsmilieu was dit 31% en in overtredingen tegen de staatsveiligheid zelfs 48%. Vrij 
verkrijgbare vuurwapens worden het vaakst gebruikt in diefstallen en 
vuurwapenverwondingen. Vergunningsplichtige vuurwapens vormen de meerderheid in 
alle contexten, maar zijn bijzonder dominant in de context van zelfmoord (92%).I 
 
Aanpassingen aan vuurwapens, zoals reactivering of ombouwen, komen in ruwweg een op 
vijf analyses voor (18%). 5% was gereactiveerd, 4% betrof samengestelde vuurwapens (uit 
individuele vuurwapenonderdelen) en 3% omgebouwde alarmwapens (de overige 6% 
betrof allerlei andere soorten aanpassingen, zoals het inkorten van de loop en/of kolf). Dit 
aandeel valt waarschijnlijk relatief hoog uit omdat onderzoeksrechters meer geneigd zullen 
zijn een ballistische analyse te laten uitvoeren indien een vuurwapen aangepast lijkt te zijn. 
Figuur 23 toont de verdeling van vuurwapenaanpassingen volgens de terminologie 
gehanteerd door het NICC. 
 

–––– 
I  De analyse van de NICC-database gaf een aantal onverwachte resultaten. Zo staan drie machinewapens als ‘vrij 

verkrijgbaar’ geclassificeerd. Het betreft twee airsoft machinewapens en een artisanaal, inert machinewapen dat op 
ogenblik van analyse vrij verkrijgbaar was.  
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Figuur 23: Vuurwapenaanpassingen, 2006-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: NICC-analyse 

In groepen van georganiseerde criminelen was het aantal gereactiveerde vuurwapens hoger 
dan in andere contexten (13%). In niet-criminele contexten zoals zelfmoord en huiselijk 
geweld zien we het minste aanpassingen aan vuurwapens, waarschijnlijk omdat dergelijke 
aanpassingen een connectie met de criminele markt veronderstellen. We merken wel een 
toename op – zoals blijkt uit Figuur 24 – van het aantal aangepaste vuurwapens die 
onderworpen worden aan ballistische analyse. 
 

Figuur 24: Aanpassingen aan vuurwapens, evolutie 2000-2020 

Bron: NICC-analyse 
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Het is niet duidelijk of de toename van aantal aangepaste vuurwapens dat geanalyseerd 
wordt door het NICC te wijten is aan een effectieve toename ervan, of eerder aan verhoogde 
aandacht voor het fenomeen van vuurwapenaanpassingen. De praktijk van het reactiveren 
van vuurwapens kan gekoppeld worden aan de verkoop van slecht gedeactiveerde 
vuurwapens sinds het einde van het eerste decennium van de 21ste eeuw. Omgebouwde 
alarmwapens gaan vooral in stijgende lijn sinds 2012. Terwijl er in 2020 ruwweg evenveel 
ballistische analyses werden uitgevoerd als de jaren voordien, valt het evenwel op dat het 
aantal vuurwapenaanpassingen in dat jaar betrekkelijk laag was. 
 
Niet-aangepaste vuurwapens zijn vooral afkomstig uit de Verenigde Staten en België. Dat 
is niet het geval voor aangepaste vuurwapens. Zo merken we dat omgebouwde 
alarmwapens vooral uit Italië (59%), Turkije (20%), Duitsland (9%) en Tsjechië (6%) 
komen. Van de gereactiveerde vuurwapens komt een groot deel oorspronkelijk uit België, 
maar een significant deel is afkomstig uit Tsjechië (13%). We hebben dit uitvoerig 
besproken in sectie 1.3. 
 
De database van het NICC laat ons ook toe om de voornaamste vuurwapenmerken te 
onderscheiden. In de meeste gevallen zien we een grote diversiteit aan vuurwapenmerken 
naar voren komen, maar toch lijkt de Belgische fabrikant FN Herstal steeds een groot 
aandeel te hebben. Dit is in het bijzonder het geval bij de analyse van karabijnen, waar we, 
naast de Belgische fabrikant, ook een aantal Amerikaanse (Winchester en Marlin Firearms) 
en Duitse (Kriegeskorte GmbH, Anschütz GmbH en Armi Jäger) merken zien terugkeren. 
Wat machinegeweren betreft, zien we voornamelijk analyses van merken die uit Oost-
Europa, Bulgarije en Roemenië, of Rusland komen. Een aantal ervan komt evenwel uit 
Tsjechië (VZ 58) en Servië (Zastava M70). Machinepistolen komen dan weer veeleer uit 
Tsjechië (VZ 61) of Israël (Uzi). Pistolen zijn de grootste groep geanalyseerde vuurwapens, 
met vooral pistolen van FN Herstal, maar ook een groot aantal van de merken Glock, 
Beretta, Colt en Walther. Revolvers worden gedomineerd door de merken Colt en Smith & 
Wesson. 
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Uit het voorgaande is gebleken dat de context een bepalende factor is voor de aard en 
omvang van vuurwapengeweld. De vier voornaamste contexten bij vuurwapengeweld in 
België zijn de criminele context, terrorisme, huiselijk geweld en politie-interventies. In dit 
hoofdstuk bespreken we de tendensen van vuurwapengeweld in deze verschillende 
contexten. 

4.1 Vuurwapengeweld in de context van criminaliteit 

Vuurwapens worden doorgaans instrumenteel gebruikt door professionele criminelen: zij 
faciliteren criminele activiteiten, dienen ter bescherming en/of als statussymbool.146 Zo 
zien we in België dat vuurwapens gebruikt worden bij gewapende overvallen, in het 
drugsmilieu, in georganiseerde misdaad, straatbendes en motorbendes. Hoewel er veel 
gelijkenissen zijn tussen deze subgroepen van criminaliteit, merken we ook bepaalde 
verschillen op, zowel in het vuurwapengebruik als in de wijzen waarop vuurwapens 
verkregen worden. De criminele wereld loopt namelijk uiteen van meticuleus 
georganiseerde maffiosi tot slecht voorbereide inbrekers, van internationale netwerken in 
de cocaïnesmokkel tot simpele straatdealers, en van schietgrage jongerenbendes tot koele 
carrièrecriminelen. Wat vuurwapengebruik betreft, merken we vooral grote verschillen op 
tussen gewapende overvallers en drugscriminelen. Gewapende overvallers kunnen erg 
driest te werk gaan, maar maken zelden dodelijke slachtoffers. Binnen de 
drugscriminaliteit merken we daarentegen dat vuurwapens vaker afgevuurd worden en, net 
daarom, vaker slachtoffers maken. 
 

4.1.1 Gewapende overvallen 

Uit het voorgaande is gebleken dat niet-dodelijk vuurwapengeweld, alleszins zoals gemeld 
in de media, vooral lijkt plaats te vinden in de context van gewapende overvallen. 
Informatie hierover uit officiële criminaliteitsstatistieken is eerder beperkt. Ze maken 
melding van tussen 3.000 en 5.000 gewapende overvallen op jaarbasis met een dalende 

4 Contexten van 
vuurwapengebruik in 
België 
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trend (zie sectie 2.2).147 Eerdere studies wijzen erop dat er in de periode 2009-2015 in totaal 
11.262 vuurwapens werden gebruikt bij overvallen (of gemiddeld 1.600 vuurwapens per 
jaar), waarbij het vooral om handvuurwapens gaat.148  
 
Onze media-analyse suggereert dat gewapende overvallen de meest frequente context zijn 
van vuurwapengeweld (346 van 843 incidenten in de periode 2018-2020). Aangezien 
vuurwapens in deze context zelden gevonden worden op de plaats delict, is de beschrijving 
ervan afhankelijk van getuigenissen van slachtoffers, getuigen of camerabeelden.149 Data 
van het NICC op het vlak van vuurwapens daarentegen zijn veel betrouwbaarder maar erg 
onvolledig. Dit in overweging genomen, geeft Figuur 25 de vuurwapentypes weer 
verbonden aan allerlei vormen van diefstal, zoals geanalyseerd door het NICC. 
 

Figuur 25: Vuurwapentypes bij gewapende diefstal onderzocht door het NICC (2006-2020) 

Bron: NICC-analyse 

In het algemeen kunnen we vaststellen dat meer dan de helft van alle gewapende overvallen 
geanalyseerd door het NICC met een pistool gebeurt, en zelfs meer dan 3/4 met een 
handvuurwapen. Dit hoeft niet te verbazen: overvallers hebben een voorkeur voor 
handvuurwapens omdat ze niet zwaar zijn, eenvoudig te verstoppen, gemakkelijk in 
gebruik en (doorgaans) betrouwbaar.150 Toch merken we ook het gebruik van 
volautomatische wapens op wanneer overvallers zwaar beveiligde doelwitten viseren. Zo 
werden volautomatische geweren van het Kalasjnikov-type gebruikt in een overval op een 
juwelenwinkel in Oostakker in 2018151 en tijdens een wel zeer spectaculaire diamantroof op 
het tarmac van de luchthaven van Zaventem in 2013.152 
 
De juridische classificatie van de gewapende diefstallen is wel enigszins eigenaardig: 78% 
is een gewelddadige diefstal, 14% een diefstal met verzwarende omstandigheden, 6% een 
eenvoudige diefstal en 2% een huisinbraak. De juridische classificatie wordt geregeld door 
artikelen 463-476 van het strafwetboek. Een eenvoudige diefstal wordt niet nader 
omschreven in artikel 463. Een gewelddadige diefstal is een diefstal waarbij geweld of 
dreigementen worden geuit (art. 468) en verzwarende omstandigheden kunnen onder 
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andere zijn: braak, nachtelijke overval of bendevorming (art. 471). Opmerkelijk is dat bij het 
gebruik van een wapen of een daarop gelijkend voorwerp, aldus artikel 472 van het 
strafwetboek, de diefstal automatisch als gewelddadig geldt en dat dit tevens geldt als een 
verzwarende omstandigheid. Dit lijkt te suggereren dat gewapende diefstal steeds als 
diefstal met verzwarende omstandigheid moet worden gekwalificeerd, en nooit als 
eenvoudige of gewelddadige diefstal.  
 
We kunnen de data van de ballistische analyses van het NICC vergelijken met data 
gepubliceerd door de DJSOC, waarbij we opmerken dat de data van beide instellingen elkaar 
bevestigen. De DJSOC heeft 697 gewapende overvallen met vuurwapens geanalyseerd die in 
België plaatsvonden in 2019, waarbij in totaal 789 vuurwapens werden gebruikt. Figuur 
26153 toont de verdeling van de gebruikte vuurwapens volgens de DJSOC. 
 

Figuur 26: Vuurwapens gebruikt bij gewapende overvallen in België, 2019 

Bron: DJSOC 

Handvuurwapens, scherpschietend of onbepaald, vormen de overgrote meerderheid (83%) 
van vuurwapens gebruikt binnen de context van gewapende overvallen. Hoewel de data van 
de DJSOC en het NICC suggereren dat het veeleer gaat over scherpschietende 
handvuurwapens, melden experts dat gewapende overvallers vaak alarm- of 
namaakpistolen gebruiken (zeker in het geval van jonge criminelen zonder criminele 
connecties). Het doel van de wapens is namelijk om af te schrikken, niet om te kwetsen of 
te doden.154 Ooggetuigen of slachtoffers zijn vaak niet in staat om het verschil op te merken, 
en zo kan het dus zijn dat er meer alarm- of namaakpistolen gebruikt worden dan gevat 
wordt in de analyses van de DJSOC. Ter illustratie kan een case gelden waarbij drie Brusselse 
rappers voor de opname van een videoclip een overval pleegden op een supermarkt in Ukkel 
op 16 januari 2022. Daarbij maakten ze gebruik van erg overtuigende namaakpistolen en 
een ongeladen en/of gedeactiveerd machinegeweer van Duitse makelij.155 Dit suggereert dat 
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vuurwapengebruik en gewapende overvallen als relatief normaal worden ervaren door 
jongeren uit bepaalde milieus. 
 
Bijna de helft van alle gewapende overvallen vindt plaats in de tien van 185 politiezones, 
waardoor men kan spreken van een sterke concentratie van gewapende overvallen in 
bepaalde regio’s. Volgens data van de DJSOC vonden gewapende overvallen in 2019 vooral 
in het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest plaats, waarbij de verschillende 
politiezones van Brussel, vooral PZ Hoofdstad (57) en PZ Midi (51), de koplopers zijn, 
gevolgd door de politiezones van Charleroi (38) en Luik (34). De Vlaamse politiezones met 
de meeste gewapende overvallen zijn Antwerpen (28) en PZ CARMA te Limburg (21).156 
 
Volgens de DJSOC is ongeveer de helft van alle gewapende overvallers tussen 18 en 24 jaar 
oud, en is 20% zelfs jonger dan 18.157 Voor dergelijke jonge criminelen is het niet altijd 
vanzelfsprekend om aan scherpschietende vuurwapens te komen, hoewel recente media-
artikelen suggereren dat zeer jonge individuen omgebouwde vuurwapens kunnen 
verkrijgen.158 Het spreekt voor zich dat omgebouwde vuurwapens gevaarlijker zijn dan 
alarm- of namaakvuurwapens. Wanneer ze gemakkelijker beschikbaar worden, vooral voor 
jonge criminelen, dan kunnen zij meer slachtoffers veroorzaken. De FGP Luik merkt op dat 
gewapende overvallen vroeger vooral banken en juweliers als doelwit hadden, maar dat 
minder zwaar bewaakte doelwitten – zoals kruideniers, postkantoren, kleine buurtwinkels 
en nachtclubs – prominenter worden.159 De data van de DJSOC bevestigen dat dit soort 
doelwitten de laatste jaren populair zijn.160 Dat dit soort locaties populair zijn, wordt verder 
bevestigd door onze media-analyse, waaruit blijkt dat bijna 2/3 van alle gewapende 
overvallen in deze publiek toegankelijke ruimtes plaatsvinden. Dergelijke doelwitten 
vereisen minder coördinatie en vakkennis, en kunnen dus eenvoudiger worden overvallen 
door minder ervaren criminelen. Onze media-analyse voor de periode 2018-2020 
suggereert ook dat er weinig – slechts één – dodelijke slachtoffers vallen tijdens 
gewapende overvallen en dat ze ook relatief weinig verwondingen veroorzaken, met name 
slechts in 22 op 346 gevallen. Het is kortom een context van veel dreigementen en weinig 
schoten. 
 
In Figuur 27 tonen we de verdeling per maand van het jaar van gewapende overvallen 
vermeld door de media voor de periode 2018-2020 en door de DJSOC voor 2019.161  
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Figuur 27: Gewapende overvallen met vuurwapens per maand, media-analyse (Vlaanderen: 2018- 
 2020) en DJSOC (België: 2019) 

Bronnen: Media-analyse en DJSOC 

 

Volgens de informatie van de DJSOC lijken gewapende overvallen doorgaans te gebeuren 
wanneer het donker is. 33% van gewapende overvallen gebeurt tussen 18.00 en 0.00 uur.162 
Daarnaast merken we ook dat gewapende overvallen, met uitzondering van juni, eerder 
plaatsvinden tijdens maanden met relatief korte lichtdagen, namelijk in het eerste en 
laatste trimester van het jaar. Het spreekt voor zich dat niet alle gewapende overvallen 
vermeld worden in de media, waardoor de data van de DJSOC vollediger zijn (en ook heel 
België bestrijken, dan die uit onze media-analyse.  
 

Tenslotte kunnen we het bovengaande illustreren in Figuur 28 aan de hand van een aantal 
voorbeelden van gewapende overvallen vermeld in de media. In deze voorbeelden zien we 
respectievelijk hoe er meer coördinatie en vuurkracht wordt gebruikt bij high-profile 
doelwitten, hoe jonge daders een voorkeur hebben voor low-profile doelwitten en, tenslotte, 
dat vuurwapens op allerlei manieren gebruikt kunnen worden tijdens overvallen (zoals 
dreigen en slaan). 
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Figuur 28: Voorbeelden van vuurwapengeweld in de context van gewapende overvallen163 

Bron: Media-analyse 

4.1.2 Drugscriminaliteit 

In het TARGET-rapport is vastgesteld dat de illegale drugshandel een belangrijke motor is 
voor vuurwapengeweld. Het UNODC-rapport van 2020 kwam tot een gelijkaardige 
gevolgtrekking, namelijk dat crimineel vuurwapengeweld in de EU vooral plaatsvindt in de 
context van de illegale drugshandel,164 net als eerdere studies over illegale 
vuurwapenhandel zoals Project SAFTE en Project FIRE.165  

Opmerkelijk is dat een aantal welvarende landen zoals Zweden, Nederland en Denemarken 
gebukt gaan onder een hoge mate van vuurwapengeweld binnen de drugscontext. Dit 
geweld verspreidt zich vaak buiten deze onmiddellijke context en maakt dan onschuldige 
slachtoffers. Een drijvende kracht is een hoge vraag naar kwalitatieve drugs, in het 
bijzonder, cocaïne en designer drugs, wat leidt tot concurrentie onder criminelen.I Wanneer 
jonge, ongedisciplineerde criminelen dan toegang krijgen tot vuurwapens, zoals we vooral 
zien in Zweden en Nederland, dan kan dit leiden tot een hoge mate van vuurwapengeweld. 
Dit geweld kan vervolgens endemisch worden in bepaalde plaatsen en regio’s zoals de grote 
steden in Nederland en Zweden, maar ook de zuidelijke en oostelijke kustregio’s van 
Spanje, die een belangrijke aanleverroute voor Zuid-Amerikaanse cocaïne zijn.166 

–––– 
I Dit wordt bevestigd door rapporten van Europol, dat over de gehele EU een escalatie opmerkt van drugsgerelateerd 

geweld, vooral gekoppeld aan de handel in cocaïne en cannabis. Een toenemende beschikbaarheid van vuurwapens en 
explosieven (zoals handgranaten) is een bepalende factor in het toenemende geweld.  Zie: ‘European Union Serious and 
Organised Crime Threat Assessment’, Europol, 12 April 2021, 45, <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-
reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment>. 
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België lijkt het voorbeeld te volgen van Nederland en Zweden. De Belgische politie 
beschouwt België als een land met een hoge mate van drugscriminaliteit die zowel 
verbonden is aan de productie (cannabis, amfetamines en ecstasy) als aan de aanvoer en 
consumptie (cocaïne) van drugs.167 Dit is sterk regionaal gebonden en geldt in het bijzonder 
rond de haven van Antwerpen,168 in het grensgebied van Limburg met Nederland,I169 in de 
streek rond bepaalde Waalse steden (in het bijzonder Charleroi en Luik) en in Brussel 
hoofdstad.II De eigenlijke omvang van de drugscriminaliteit in België is moeilijk in te 
schatten, maar experts zijn het erover eens dat ze zeer omvangrijk is.170 Grote recente 
inbeslagnames van drugs lijken volgens sommige experten dan eerder een teken te zijn dat 
de drugshandel in omvang toeneemt dan dat ze een noemenswaardige bres slaan.171  
 
Drugscriminaliteit en vuurwapengeweld lijken sterk verbonden in België. De Belgische 
politie en vuurwapenonderzoekers melden dat drugscriminelen vaak bewapend zijn.172 De 
DJSOC rapporteerde 34 gevallen van illegaal vuurwapenbezit bij huiszoekingen in de 
context van drugscriminaliteit in 2019.173 In 2020 werden tijdens een politie-inval in een 
huis in Etterbeek zes vuurwapens, verscheidene kilo’s drugs en 150.000 euro in beslag 
genomen. De criminelen bezaten ook munitie voor oorlogswapens.174 In 2021 kraakte de 
Belgische politie versleutelde berichten die verzonden werden door de SKY ECC app, wat 
leidde tot een aantal grote operaties tegen de drugscriminaliteit. In maart van dat jaar 
werden tijdens 200 huiszoekingen in Antwerpen, Brussel, Limburg en enkele Waalse steden 
21 illegale wapens (waaronder minstens zes vuurwapens), 17 ton cocaïne en 1,2 miljoen 
euro in beslag genomen.175 In oktober van datzelfde jaar werden, vooral in de streek rond 
Luik, 1,6 ton drugs, 80.000 euro en vijf Kalasjnikov-type vuurwapens in beslag genomen.176  
 
Terwijl drugscriminelen vuurwapens hoofdzakelijk gebruiken ter bescherming van zichzelf 
of hun koopwaar,177 wordt in verscheidene publicaties (net als in onze media-analyse) 
opgemerkt dat ze vaker afgevuurd worden dan vuurwapens in de context van gewapende 
overvallen.178 Schietpartijen zijn vaak te kaderen onder de noemer van ‘intimidatie.’ 
Dodelijke slachtoffer trekken heel wat ongewenste aandacht. Sommige criminele groepen 
in België zijn minder terughoudend. Zo worden er minstens acht afrekeningen gemeld door 
de Albanese maffia (in België of Albanië).179 Rivaliserende bendes hebben vaak toegang tot 
gesmokkelde vuurwapens.180 
 
De illegale handel in vuurwapens is binnen de drugscriminaliteit eerder een activiteit van 
tweede orde.181 Ook zijn zeer weinig criminelen uitsluitend gespecialiseerd in 

–––– 
I  In dit grensgebied stelt men een verplaatsing vast van Nederland naar België tussen 2011 en 2017 op het vlak van de 

productie van illegale synthetische drugs. Dit wordt verklaard doordat niet-Nederlanders worden geweerd uit coffeeshops 
in het grensgebied, waardoor men is overgestapt op lokale productie en bezorging. Zie: Ceulen, R., Van Nimwegen, S., & 
Spapens, T. (2021). ‘Het grensgebied als waterbed voor drugscriminaliteit?’ Tijdschrift Voor Criminologie, 63(2): 
https://www.proquest.com/scholarly-journals/het-grensgebied-als-waterbed-voor/docview/2547460269/se-
2?accountid=17215  

II  In 2008-2009 werden verscheidene studies uitgevoerd op afvalwater verspreid over heel België. Op basis van deze data 
kan men vaststellen dat cocaïnemisbruik in België zeer groot is (Nuijs, L. et al. (2009)., ‘Cocaine and metabolites in waste 
and surface water across Belgium’ Environ Pollut, 157 (1) 123-129). Gelijkaardig onderzoek toont aan dat in Brussel cocaïne 
en MDMA-gebruik sterk stijgen in het weekend terwijl heroïne- en methadongebruik gelijk blijven over heel de week (van 
Nuijs, A. et al (2011), ‘Sewage epidemiology — A real-time approach to estimate the consumption of illicit drugs in Brussels, 
Belgium,’ Environment International 37(3): 612-621: https://doi.org/10.1016/j.envint.2010.12.006.0  
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vuurwapensmokkel.182 De smokkelroutes voor drugs en vuurwapens zijn vaak dezelfde, 
zodat vuurwapens lijken mee te reizen met grote hoeveelheden gesmokkelde drugs.183 
Normaal gezien wordt illegale wapenhandel dan ook niet beschouwd als een lucratieve 
activiteit.184 Toch is er een toegenomen vraag naar vuurwapens binnen de 
drugscriminaliteit en hebben niet alle actoren evenveel toegang tot klassieke illegale 
markten. Daarom merken we op dat in toenemende mate actoren zich specialiseren in het 
ombouwen van alarmwapens om op de vraag naar goedkopere, makkelijker te verkrijgen 
vuurwapens in te spelen.185 Zo evolueert de illegale wapenhandel richting een meer 
lucratieve markt, wat voor een toename kan zorgen van vuurwapens en dus ook van 
vuurwapengeweld.186 En op die manier zullen ook drugscriminelen van lagere rang meer 
toegang krijgen tot vuurwapens. 
 
Het vuurwapengeweld in de drugscontext komt vooral voor op de bovenvermelde plekken 
met de hoogste concentratie drugscriminaliteit. Voor Vlaanderen gaat het hoofdzakelijk 
over de haven van Antwerpen en de omliggende gebieden. Onze media-analyse belicht 52 
gevallen van drugsgerelateerd vuurwapengeweld in Vlaanderen en Brussel, waarvan meer 
dan de helft (27 gevallen) zich in en rond de Antwerpse haven afspeelde. In tegenstelling 
tot de context van gewapende overvallen, valt het op dat, zoals blijkt uit Figuur 29, 
vuurwapens vaker worden afgevuurd in de drugscontext en dat het gebruik van 
handgranaten er niet uitzonderlijk is. 
 

Figuur 29: Vuurwapengebruik in de drugscontext 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Media-analyse 

 
Veel van de gemelde gevallen van vuurwapengeweld in de drugscontext betreffen geweld 
tussen criminelen. Terwijl we toch een grote hoeveelheid geloste schoten en verwondingen 
opmerken, is het waarschijnlijk dat niet al het vuurwapengebruik gerapporteerd wordt. Het 
is vooral ook waarschijnlijk dat vuurwapendreigementen die niet leiden tot verwondingen, 
onbekend blijven, zeker wanneer deze zich onder criminelen afspelen. Daarom moeten we 
uitgaan van een groot aantal onbekende gevallen van vuurwapengeweld in de drugscontext. 
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Volgens de Belgische politie verkiezen drugscriminelen handpistolen en (omgebouwde) 
alarmwapens boven lange vuurwapens.187 De voorkeur voor korte vuurwapens zien we ook 
in onze analyse van de ballistische databank (NICC). In 170 ballistische analyses die 
gekoppeld zijn aan drugscriminaliteit, zien we 71% handvuurwapens. Automatische 
vuurwapens kwamen vaker voor in drugscriminaliteit dan in andere contexten van 
vuurwapengeweld (NICC-database). De verdeling qua typologie en legale classificatie van 
vuurwapens in de drugscriminaliteit wordt weergegeven in Figuur 30. 
 

Figuur 30: Type en wettelijke classificatie van vuurwapens in drugscriminaliteit, 2006-2020 

Bron: NICC-analyse 

Naast vergunningsplichtige vuurwapens (veeleer pistolen en revolvers), merken we ook 
een groot aantal verboden vuurwapens op. De redenen hiervoor lopen uit elkaar. Bij 
geweren, karabijnen, SMG's en machinewapens gaat het steeds over vuurwapens die 
volautomatisch (kunnen) schieten (19 gevallen); bij shotguns gaat het steeds over 
vuurwapens waarvan de kolf en/of loop was ingekort (8 gevallen); bij pistolen en revolvers 
betrof het meestal aanpassingen aan het vuurwapen, zoals omgebouwde alarmwapens of 
heromgebouwde Floberts (40 gevallen). Eén geval was onduidelijk maar betrof een karabijn 
BSA Sportsman fifteen waarop mogelijk een illegaal vizier was bevestigd. 
Vuurwapenaanpassingen zijn zeer frequent in de context van drugscriminaliteit (38% van 
de ballistische analyses van het NICC in deze context). 
 
Tenslotte bespreken we in Figuur 31 een aantal voorbeelden van vuurwapengeweld in het 
drugsmilieu. Deze illustreren de bevindingen van hierboven, namelijk dat hier vuurwapens 
vaak geschoten worden, met mogelijk dodelijke gevolgen, maar dat het geweld beperkt 
blijft tot criminelen onderling. Dat betekent evenwel niet dat gewone burgers geen hinder 
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ondervinden van dat intracrimineel vuurwapengeweld (dit heet het ‘spillover-effect’). Een 
recent media-artikel uit Rotterdam benadrukt hoe aanhoudende schietpartijen in bepaalde 
buurten van deze stad zware gevolgen (zoals constante angst, dalende waarde van de 
woning,etc.) hebben voor de inwonenden, zelfs wanneer ze niet het directe doelwit of 
slachtoffer zijn. Een dergelijke analyse zou ook kunnen gemaakt worden voor bepaalde 
wijken in Belgische steden waar veel vuurwapengeweld in de drugscriminaliteit 
plaatsvindt.188 

Figuur 31: Voorbeelden van vuurwapengeweld in de drugscontext189 

Bron: Media-analyse 

4.1.3 Motorbendes 

Criminele motorbendes (outlaw motorcycle gangs, hierna OMG) zijn groeperingen van 
mensen geassocieerd met motorfietsen die criminele activiteiten ondernemen. Het 
fenomeen komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten maar heeft zich uitgebreid over heel 
de wereld met als bekendste groepen de Hells Angels MC, Outlaws MC, Satudarah MC en 
Bandidos MC. OMG worden volgens Europol gezien als een bedreiging voor de nationale 
veiligheid en een prioriteit voor politie in zeventien EU-lidstaten, waarbij vooral 
Nederland, de Baltische Staten en noordse landen ze als een groot probleem ervaren. Het 
aantal clubs en de aanhang zijn sterk vergroot en OMG staan bekend voor hun gebruik van 
extreem geweld.190  
Reeds lange tijd heerst een bendeoorlog onder OMG in Nederland, een conflict waarvan de 
Belgische politie vreest dat het zich naar België zal uitbreiden.191 De grootste concentratie 
aan OMG vindt men in het grensgebied met Nederland, waar OMG zich bezighouden met de 
illegale drugshandel, prostitutie, mensensmokkel, diefstal en afpersing. Volgens de 
Belgische politie heeft zo’n 80% van de Belgische leden van OMG een strafblad.192 
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Vuurwapens worden geregeld aangetroffen bij OMG, maar dan eerder in de context van 
huiszoekingen. Verschillende Europese politiediensten, in het bijzonder in Zweden en 
Denemarken, melden dat OMG niet standaard bewapend zijn, maar vuurwapens dragen 
wanneer vuurwapengeweld ‘verwacht wordt’.193 In maart 2018 werden in Moeskroen naast 
drugs een aantal vuurwapens van militaire kwaliteit aangetroffen, zoals een aanvalsgeweer 
(FN-FAL) met een grote hoeveelheid 7.62 NATO-munitie, een Mauser geweer, twee 
handvuurwapens en verscheidene verboden blanke wapens.194 Na een steekpartij in Ternat 
in november 2018 werden bij een aantal leden van de Blue Angels MC vuurwapens en 
munitie gevonden.195 

OMG doen aan vuurwapensmokkel. Zo heeft de Kroatische politie in 2015 in de buurt van 
Split een man uit Poppel gearresteerd met een bestelwagen vol wapens, zoals raketwerpers, 
handgranaten, handvuurwapens en Kalasjnikov-type vuurwapens. De man was verbonden 
met de Nederlandse No Surrender MC en werd ervan verdacht wapens voor hen te 
smokkelen.196 

In Figuur 32 bespreken we een aantal voorbeelden van (vuurwapen)geweld door OMG. We 
merken hier op dat – net zoals in de drugscontext – het erg gewelddadig kan aan toegaan. 
Toch blijft het geweld, ook hier, vooral beperkt binnen het milieu. 

Figuur 32: Voorbeelden van vuurwapengeweld in de context van OMG197 

Bron: Media-analyse 

4.2 Vuurwapengeweld in de context van terrorisme 

In de TARGET- en SAFTE-rapporten werd vastgesteld dat in het algemeen terroristen een 
voorkeur hebben voor (semi)automatische vuurwapens, maar er niet steeds toegang toe 
hebben. Wanneer dit wel het geval is, dan blijken vuurwapens het terreurmechanisme 
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waarbij vaak zeer veel slachtoffers vallen. Uitzondering daarop zijn enkele uitzonderlijk 
zware bomaanslagen, zoals de bomaanslag in Madrid (2004), Londen (2005), de aanslag op 
de luchthaven van Brussel en metrostation Maalbeek (2016) en de bomaanslag na het 
Ariana Grande concert in Manchester (2017).  
 
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat jihadistische terroristische groeperingen vooral 
gebruik maken van criminele connecties om vuurwapens te bemachtigen; rechts-
extremistische criminelen missen vaak dit soort connecties, en maken relatief vaak gebruik 
van legaal aangekochte vuurwapens, internetaankopen of, zeer recent, 3D-prints van 
vuurwapens. Andere soorten terroristen, zoals extreemlinkse en separatistische 
terroristen, maken in de laatste decennia vooral gebruik van andere middelen, zoals 
brandstichting of explosieven.198 
 
In België merken we dat terroristisch vuurwapengeweld vooral voorkomt in de context van 
jihadisme en rechts-extremisme.199 De Federale Overheidsdienst Justitie erkent zeven 
aanslagen sinds 2012 op Belgisch grondgebied als daden van terrorisme,200 en men voegt 
doorgaans twee aanslagen in 2000-2011 (Schaarbeek 2002 en Antwerpen 2006) toe aan de 
lijst van recente terreuraanslagen. 
 

Figuur 33: Soorten terreuraanslagen in België 

 

De veruit meest dodelijke terreurdaad in België waren de bomaanslagen in metrostation 
Maalbeek en de luchthaven van Zaventem in maart 2016. Hierbij kwamen 32 mensen om 
het leven en raakten meer dan 300 mensen gewond. Bij de aanslag werden geen vuurwapens 
gebruikt maar een foto genomen voor de aanslag toont de daders met drie VZ 58 
aanvalsgeweren, een automatisch geweer van het Kalasjnikov-type, twee pistolen en een 
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riotgun.201 Eén van de daders was betrokken bij een vuurgevecht een week voor de 
terreurdaad; één van hen zal later het leven laten bij een vuurgevecht met de politie.202 Er 
waren duidelijk connecties tussen de daders van deze aanslag en die van de Parijse 
terreurdaden van 2015. Zij behoorden zeer waarschijnlijk tot dezelfde terreurcel. Ook 
hebben de Belgische terroristen hoogstwaarschijnlijk een deel van de vuurwapens geleverd 
voor de Parijse terreurdaden,203 allicht omdat bepaalde Belgische leden door sterke 
criminele connecties toegang tot illegale vuurwapens hadden. 
 
Het is niet ongebruikelijk dat terroristen vuurwapens op de illegale markt verkrijgen. Dit 
wordt trouwens ook in Nederland vastgesteld.204 We kunnen nog twee voorbeelden in België 
geven. Het eerste voorbeeld dateert van januari 2015 toen een aantal huiszoekingen 
plaatsvonden in het Brusselse en in Verviers in het kader van een terrorisme-onderzoek. 
Bij een inval in Verviers trof de politie uitermate bewapende terroristen aan en lieten twee 
politieagenten het leven. Men vond drie Kalasjnikov-type aanvalsgeweren (Zastava M70 
AB2, FEG S90 en een WIESA-merk aanvalsgeweer), drie pistolen (BUL M-5, CZ M88A en 
een Tanfoglio 9 mm Parabellum) en één revolver (Velo-Dog).205 De aanvalsgeweren kan 
men niet legaal verkrijgen in België (met enkele zeer beperkte uitzonderingen) en moet 
men wel op de illegale markt aanschaffen.  
 
Het tweede voorbeeld is dat van de aanval op het Joods Museum in Brussel in 2014, waarbij 
de dader gewapend was met een gereactiveerde Llama revolver en een gesmokkeld Zastava 
aanvalsgeweer uit Kroatië.206 De Llama revolver stond in het Spaanse wapenregister als 
gedeactiveerd geregistreerd en was aangekocht door een Duitse burger, die het slachtoffer 
was van identiteitsfraude. De Llama revolver was aangekocht met nog vijf andere 
gedeactiveerde vuurwapens, waarvan er een in Frankrijk in beslag was genomen in 2010 in 
de context van een afrekening binnen het criminele milieu. Het is dus niet geheel duidelijk 
hoe deze revolver in het bezit kwam van de dader van de aanval op het Joods Museum, maar 
het is zeer waarschijnlijk dat hij het wapen op de illegale markt verkregen heeft. Hij was 
immers gekend als gewapende overvaller en was geradicaliseerd in de gevangenis tijdens 
zijn opsluiting in de periode 2007-2012. Tijdens de strafzaak is  Nacer Bendrer veroordeeld 
voor het leveren van de vuurwapens.207 
 
Zulke convergentie van criminaliteit en terrorisme wordt in de literatuur de ‘crime-terror-
nexus’ genoemd.208 Dit kan betekenen dat criminelen en terroristen samenwerken, dat 
criminelen zich omscholen tot terroristen of dat een individu criminele en terroristische 
activiteiten combineert. Volgens het UNODC is het zo dat het wereldwijd in 75% van de 
samenwerkingen tussen criminelen en terroristen gaat om de verkoop van vuurwapens.209  
 
Sinds 2016 gaat de Belgische politie proactief op zoek naar vuurwapens in de handen van 
terroristen. Het valt op dat huiszoekingen in dat kader slechts zelden vuurwapens 
opleveren. Dit kan betekenen dat terroristen niet zo’n uitgebreide toegang hebben tot 
vuurwapens of dat ze hun vuurwapens effectief verborgen houden.210   
 
Wanneer terroristen minder ondersteuning genieten van een terroristisch of crimineel 
netwerk, dan moeten ze gebruikmaken van andere wegen om vuurwapens te bemachtigen. 
De aanrichter van de terreurdaad in Luik in 2018 bijvoorbeeld stal een vuurwapen van twee 
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politieagenten. Hij vermoordde de agenten en schoot vervolgens op voorbijrijdende wagens 
en in een nabijgelegen school.211 De dader wou zo’n groot mogelijk aantal slachtoffers 
maken, maar hij ontbrak de middelen om vuurwapens te bekomen op de illegale markt en 
moest dus meer risico’s nemen.    
 
De Belgische Staatsveiligheid waarschuwt reeds enkele jaren voor rechts-extremistisch 
geweld en terreur, hoewel er sinds 2006 geen extreemrechtse gewelddaden als 
terreurdaden erkend zijn door de FOD Justitie. In het bijzonder waarschuwt de 
Staatsveiligheid voor de trend dat rechtse extremisten zich bewapenen en oefenen in 
wapengebruik.I Van effectieve gewelddaden wordt geen melding gemaakt.212 Men merkt 
duidelijk wel een toename in (illegaal) vuurwapenbezit bij mensen met een extreemrechts 
gedachtegoed, die vaak ook online actief zijn bij haatgroepen.213  
 
Een voorbeeld van een potentieel gevaarlijke extreemrechtse groepering is Bloed, Bodem, 
Eer en Trouw, een splintergroep van het internationale Blood & Honour. Een aantal leden 
werden veroordeeld in 2014 wegens het behoren tot een terroristische organisatie en 
illegaal wapenbezit. Bij een inval in 2007 vond de politie meer dan honderd wapens, met 
inbegrip van aanvalsgeweren, riotguns, pistolen en explosieven. Het was duidelijk dat de 
groep handelde in vuurwapens om haar activiteiten te financieren, maar het is niet 
onmogelijk dat ze zelf ook aanslagen plande.214 De leider van Bloed, Bodem, Eer en Trouw 
was een militair. Een andere militair stal in 2021 een klein arsenaal aan vuurwapens – 
inclusief een SMG, raketwerpers en pistolen – uit de kazerne van Leopoldsburg, liet een 
afscheidsbrief na en uitte dreigementen aan het adres van een bekende viroloog. Ondanks 
dat hij geseind stond als een potentieel gevaarlijk individu door OCAD, had hij nog steeds 
toegang tot het wapendepot. Hij werd enkele weken later dood teruggevonden zonder 
gebruik te hebben gemaakt van zijn vuurwapens, hoewel hij in zijn wagen wel een valstrik 
met granaten had achtergelaten voor de speurders.215 
 

4.3 Vuurwapengeweld in de huiselijke context 

In het voorgaande werd huiselijk geweld geïdentificeerd als de belangrijkste context voor 
dodelijk vuurwapengeweld in België. Volgens de criminaliteitsstatistieken van de federale 
politie ligt het aantal gevallen van fysiek intrafamiliaal of huiselijk geweld op een hoog 
niveau sinds 2010. Figuur 34 toont de evolutie van fysiek geweld tussen partners, tegen 
afstammelingen en tegen andere leden van de huiselijke kring.216 
 

–––– 
I  Op 2 juli 2020 verscheen er een foto op sociale media waarop de jongerengroep van de rechts-conservatieve politieke 

partij Vlaams Belang gezien werd in camouflagekledij en met wapens. De indruk werd gewekt dat deze jongeren in Krakau 
op paramilitair trainingskamp waren. Naderhand bleek het te gaan over een recreatieve gevechtssimulatie-activiteit 
(airsoft). Zie: https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-deze-foto-toont-geen-paramilitair-
trainingskamp/article-longread-1618399.html. De case kan als waarschuwing gelden voor een fenomeen binnen een 
bredere, EU-wijde dynamiek, waarbij burgerwachtenbewegingen zichzelf bewapenen om hun buurten te beveiligen, met 
bijzondere aandacht voor de veiligheid van jonge vrouwen en meisjes. Zie: Bjørgo, T & Mareš, M. (2019) ‘Comparative 
perspectives on vigilantism against migrants and minorities’, in T Bjorgo & M Mares (eds.) Vigilantism against Migrants and 
Minorities, Abingdon: Routledge, 305–334. 
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Figuur 34: Huiselijk geweld in België (2011-2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Belgische Federale Politie 

 
Het aantal registraties van huiselijk fysiek geweld blijft redelijk stabiel over de laatste tien 
jaar. De cijfers zijn exclusief psychisch, economisch en seksueel geweld en de statistieken 
maken geen melding van het gebruikte middel om het geweld te plegen. Om de rol van 
vuurwapens in intrafamiliaal geweld te begrijpen, maken we gebruik van onze ballistische 
database, media-analyse en data verkregen via de DJSOC. 
 
Volgens onze ballistische database zijn er 12 ballistische analyses verricht met betrekking 
tot vuurwapengeweld in de huiselijke context in 2006-2020. Dit lage aantal kan verklaard 
worden doordat de categorie van incidenten in de huiselijke sfeer (PV 42) exclusief gevallen 
is van moord en doodslag (PV 30 en 44), en slagen en verwondingen (PV 43 en 46). Deze 
worden in andere PV-nummers geregistreerd, zelfs indien ze in de familiale context zouden 
plaatsvinden. Dat betekent dat een groot aantal vuurwapengeweldplegingen in de 
huiselijke context niet onder deze categorie worden geregistreerd. Het valt in de NICC-
database niet te achterhalen welke delicten zich verder hebben afgespeeld in de huiselijke 
context. 
 
Vier van de twaalf vuurwapens werden geanalyseerd door het NICC in het kader van een PV 
uit 2006 en vallen onder oude legale categorieën. Drie ervan vallen onder 
verdedigingswapens, namelijk een .22 enkelschots karabijn, een 9mm semiautomatisch 
pistool en een 6.35 semiautomatisch pistool. één valt onder de categorie van oorlogswapen, 
namelijk een Brits .303 repeterend Enfield geweer. Al deze vuurwapens zouden in principe 
vergunningsplichtig zijn na 2006. Na 2006 gebeurde nog acht ballistische analyses. Eén 
wapen was vrij verkrijgbaar, namelijk een 8mm semiautomatisch alarmwapen van het 
merk Bruni. Eén vuurwapen was verboden, met name een Pools AKMS 7.62mm geweer met 
selectorfunctie voor automatisch vuren. De overige vuurwapens waren 
vergunningsplichtig, namelijk drie karabijnen (twee van .22 en een van 7mm), twee 
revolvers (.357 en .22) en een repeterende 12mm shotgun van het merk Mauser. Opvallend 
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is de aanwezigheid van drie vuurwapens die waarschijnlijk geproduceerd zijn tijds het 
interbellum of de tweede Wereldoorlog, namelijk een Enfield geweer, een FN Kapitain 
pistool en een Hermanos 1906 pistool. Met uitzondering van de verboden AKMS zijn dit 
allemaal vuurwapens die men zou kunnen aantreffen in een Belgisch huishouden, namelijk 
karabijnen of shotguns voor de jacht en pistolen of revolvers voor sportschieten. Al deze 
vuurwapens waren in hun oorspronkelijke toestand en op geen enkele manier aangepast. 
De oudere vuurwapens waren waarschijnlijk in familiebezit gebleven door erfenis 
(alhoewel dat niet te achterhalen valt). 
 
In onze media-analyse vonden we 41 gevallen van vuurwapengeweld in de huiselijke 
context tussen 2018 en 2020. De omstandigheden en gevolgen van veertig ervan worden in 
Figuur 35 weergegeven (over één incident was geen verdere informatie). 
 

Figuur 35: Vuurwapenincidenten in de huiselijke context (2018-2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bron: Media-analyse 

 
Mediaberichten suggereren dat vuurwapengeweld in de huiselijke context vooral leidt tot 
verwonding en dood. Dit geeft aan dat vuurwapens in die context eerder gebruikt worden 
om leed aan te richten dan te bedreigen. Onze media-analyse geeft ook informatie over de 
motieven voor elf gevallen van vuurwapengeweld in de huiselijke context. Het gaat daarbij 
vooral om scheiding (55%), jaloezie (18%), financiële motieven (18%) en zelfverdediging 
(9%). Het is waarschijnlijk dat vele gevallen van huiselijk geweld, zeker indien ze niet tot 
verwondingen leiden, niet gerapporteerd worden in de media. Heel wat 
vuurwapendreigementen in de huiselijke context blijven dus onbekend.  
 
Volgens de criminaliteitsstatistieken (2000-2020) zijn 90% van de daders van fysiek 
intrafamiliaal geweld mannen.217 Volgens data van het Instituut voor Gelijkheid van 
Vrouwen en Mannen zijn vrouwen vaker slachtoffer van zulk geweld (minstens 2/3de van 
de slachtoffers), zoals werd vastgesteld in surveys van 2010 en 2013.218 Deze surveys 
betreffen al het fysieke intrafamiliale geweld (niet alleen vuurwapengeweld). Volgens het 
TARGET-rapport worden bij intrafamiliaal geweld vuurwapens eerder gebruikt door 
mannen dan door vrouwen.219 Dit wordt bevestigd door de data uit onze media-analyse. 
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Figuur 36 geeft de sekseverdeling weer van de daders en slachtoffers van intrafamiliaal 
vuurwapengeweld. 
 
 

Figuur 36: Geslacht van daders en slachtoffers van huiselijk geweld met vuurwapen, 2018-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Media-analyse 

 
Intrafamiliaal geweld – vooral wanneer het geen ernstige gevolgen heeft – wordt, in het 
bijzonder door mannen, vaak niet gerapporteerd. Daarom moeten we voorzichtig zijn 
wanneer we data erover interpreteren. Het vermoeden bestaat dat de covidepidemie, vooral 
tijdens periodes van strenge lockdown, zorgt voor meer huiselijk geweld door toegenomen 
stress, alcoholconsumptie en financiële problemen.220 Meldingen van huiselijk geweld zijn 
alleszins toegenomen in België tijdens deze periode.221 Aangezien de kans op ernstige 
verwondingen of dood door vuurwapengebruik bij huiselijk geweld groot is, noopt dat tot 
verhoogde waakzaamheid. 
 
In een studie van 47 gevallen van moord-en zelfmoord in België (1935-2010), merken we 
dat deze zich hoofdzakelijk afspelen in de huiselijke context. Daarenboven waren 
vuurwapens steeds het meest gebruikte middel voor de moord. Voor mensen boven de 55 
was de meest gebruikte methode voor de zelfmoord verstikking.222 
 
In Figuur 37 bespreken we een aantal erg heterogene voorbeelden uit onze media-analyse 
van vuurwapengeweld in de huiselijke context. 

Man

Vrouw

0

10

20

30

40

Dader
Slachtoffer

39

164

29

Man Vrouw



82 \ 100 

C
o

nt
ex

te
n 

va
n 

vu
u

rw
a

p
e

ng
ew

e
ld

 in
 B

e
lg

ië
 

Figuur 37: Voorbeelden van vuurwapengeweld in de huiselijke context223 

Bron: Media-analyse 

Intermezzo: Vuurwapengebruik in de context van politie-interventies 

Vuurwapens kunnen gebruikt worden door of tegen politieagenten. In een studie uit 2020 
wordt gemeld dat dodelijk geweld door politieagenten relatief beperkt is in de EU (hun studie 
focust op België, Engeland & Wales, Frankrijk en Nederland), zeker in vergelijking met de 
Verenigde Staten (waar gemiddeld zo’n 1.110 doden vallen door politiegeweld per jaar). Dit 
blijkt ook in België waar vuurwapengeweld tegen politieagenten eerder uitzonderlijk is. 

In verhouding worden vuurwapens vaker gebruikt door politieagenten. Dit valt meestal niet 
onder de noemer van ‘vuurwapengeweld’ omdat vuurwapens gebruikt worden als legitiem 
drukkingsmiddel of ter zelfverdediging. De bovengenoemde studie merkt op dat de 
procedures voor het registreren, onderzoeken en openbaar maken van (dodelijk) geweld door 
politieagenten te wensen overlaat.224 Sinds 2019 bestaat een gestandaardiseerd formulier 
voor het melden van politiegeweld omdat Comité PI had vastgesteld dat dit, ondanks de 
verplichting daartoe, niet consistent gerapporteerd werd. Dat gestandaardiseerde formulier 

–––– 
I Comité P, of Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, werd opgericht in 1991 door het Federaal Parlement met 

het oog op een vast orgaan dat toezicht houdt op de Belgische politiediensten. Zij rapporteert aan het parlement en ziet 
erop toe dat de politie efficiënt, doelmatig en gecoördineerd functioneert met respect voor de fundamentele vrijheden van 
de burgers. Zij dient ook als ontvangstinstelling voor klachten over het politiefunctioneren. 
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wordt evenwel op zijn beurt zeer wisselend aangewend door verschillende politiezones.225 
Datzelfde werd bevestigd in een geschreven antwoord op een parlementaire vraag op 11 
januari 2022. Daar wordt gesteld dat er een helder regelgevend instrumentarium voor het 
melden van incidenten aanwezig is (volgens omzendbrief GPI 62), maar dat de uitvoering – 
onder toezicht van de bevoegde korpschef – allerminst uniform is.226  
 
Van geweldplegingen tegen politieagenten in dienst heeft de ANG in totaal 2.426 gevallen 
geregistreerd voor de periode 2017-2019. Ze kwamen het vaakst voor in Antwerpen (537) en 
Brussel (381).227 In diezelfde periode werden er 420 gevallen van verwondingen vastgesteld 
tijdens politie-interventies in de politiedatabank MISI (Melding Incidenten Signalement 
Incidents). Het vaakst volgden die op een identiteitscontrole, verder deden ze zich voor tijdens 
specifieke interventies (zoals familiedisputen) en tijdens controles op publieke plaatsen 
(zoals tijdens en na voetbalwedstrijden).228 Op basis van de ANG kunnen we moeilijk een 
onderscheid maken tussen geweldplegingen met en zonder vuurwapens. De laatste jaren 
zouden vuurwapengeweldplegingen, aldus de DJSOC, eerder beperkt zijn: er worden er 
slechts twee in 2019 en drie in 2020 gemeld in de politiedatabank MISI.229  
 
Vuurwapens worden regelmatiger gebruikt door politieagenten. Wanneer we naar dat 
vuurwapengebruik door politieagenten kijken, dan meldt de Belgische overheid dat er in de 
periode 2016-2020 gemiddeld 78 gevallen jaarlijks van schietincidenten door agenten waren, 
waarbij dit aantal redelijk stabiel blijft.230 Bij verdere vraag naar de aard van dit soort 
incidenten, kunnen we ze onderscheiden volgens de aard van het vuurwapengebruik en ter 
vergelijking voegen we het gebruik van andere schiet- en spuitinstrumenten toe. Dit geeft 
een duidelijker beeld van vuurwapengebruik door politieagenten. 
 

Tabel 6: Gebruik vuurwapen door politie, gemeld bij Operaties inzake Bestuurlijke Politie, 2018-2021  

 
2018 2019 2020 2021 

Schot op individu 
5 7 7 3 

Schot op voertuig 
15 14 14 10 

Waarschuwingsschot 
20 26 17 11 

Totaal  
40 47 38 24 

Bron: A. Verlinden231 
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Tabel 7: Gebruik andere schiet- of spuitinstrumenten als drukkingsmiddel, gemeld bij Operaties 
inzake Bestuurlijke Politie, 2018-2021 

 
 

 2018 2019 2020 2021 

Spray 
153 166 281 318 

Taser 
1 1 2 6 

FN 303I 
5 4 13 19 

Bron: A. Verlinden232 

 
Uit deze informatie blijkt dat het schieten van een vuurwapen niet frequent wordt gemeld 
bij de Operaties inzake Bestuurlijke Politie (DAO). Wel moeten we meenemen dat Comité P 
herhaaldelijk aanmerkingen maakt over de kwaliteit van de rapportage. Daarnaast 
vervatten deze statistieken geen informatie over het gebruik van het vuurwapen zonder dit 
af te vuren, bijvoorbeeld om medewerking af te dwingen. We zien wel een sterke toename 
in het gebruik van andere schiet- en spijtinstrumenten, vooral dan van spray. 
 
Wanneer we deze informatie vergelijken met de resultaten van onze media-analyse dan 
kunnen we meer informatie inwinnen over de context van vuurwapengebruik door 
politieagenten. In de periode 2015-2020 vonden we 48 gevallen van vuurwapengebruik in 
de context van politie-interventies in het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
waarvan er 45 gericht waren op personen. In 20 gevallen was de politie slachtoffer van 
vuurwapengeweld; in 25 gevallen gebruikte de politieagenten een vuurwapen. De gevolgen 
hiervan worden weergegeven in Figuur 38. 
 

–––– 
I  De FN 303 is een relatief nieuw drukkingsmiddel, een zogenaamd ‘less lethal weapon’, dat vooral in grootsteden wordt 

gebruikt en aan de hand van perslucht een projectiel lanceert. Dit wapen kan verscheidene types projectiel lanceren 
waarvan de meeste op zo’n manier ontwikkeld zijn dat ze niet kunnen penetreren. De kinetische kracht ligt zo’n 6 à 7 keer 
hoger dan die van een standaard paintballwapen. Het wapen kwam onder de aandacht toen een 14 jarig meisje uit een 
jeugdinstelling in Antwerpen ermee werd neergeschoten. Voor een verdere analyse van dit incident en bespreking van het 
wapen, zie: Comité P, ‘Tussenkomst van het SRT van de PZ Antwerpen met de FN 303 in een jeugdinstelling’. Beschikbaar 
hier: https://comitep.be/document/onderzoeksrapporten/2017-05-04_SRT_PZ_Antwerpen.pdf 
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Figuur 38: Gevolgen van vuurwapengebruik in de context van politie-interventies, 2015-2020 

Bron: Media-analyse 

Het valt op dat er in de onderzochte periode een andere dynamiek heerste wanneer 
politieagenten dader dan wel slachtoffer waren van vuurwapengebruik. Wanneer 
politieagenten slachtoffer waren, dan waren er geen dodelijke slachtoffers maar slechts 
drie verwondingen en twaalf dreigementen zonder verwonding. Daarnaast zijn de meeste 
wapens gebruikt tegen politieagenten niet scherpschietend (zoals alarmpistolen, 
luchtdrukpistolen en namaakvuurwapens); er werd slechts één revolver, één pistool en één 
lang vuurwapen gebruikt. Meestal gebeurde het vuurwapengeweld tegen politieagenten in 
de context van controles, in gevallen van (pogingen tot) zelfmoord veroorzaakt door een 
agent (suicide by cop), door alcohol of drugsintoxicatie, of als het gevolg van een mentale 
aandoening van de gecontroleerde. Wanneer politieagenten zelf vuurwapens gebruikten, 
dan stellen we meer verwondingen en dodelijke slachtoffers vast, namelijk zeven dodelijke 
slachtoffers, veertien verwondingen en slechts vier dreigementen. In de meeste gevallen 
was het motief voor de schietpartij zelfverdediging (60%). In de andere gevallen trokken 
politieagenten een wapen om de arrestatie te bespoedigen, om vluchtende criminelen te 
stoppen of om geweldplegingen te stoppen. Comité P meldt dat de politie eerder zelden 
vuurwapens als drukkingsmiddel gebruikt; ze maken slechts 10% uit van alle gebruikte 
drukkingsmiddelen.233 
 
Ander onderzoek verricht aan UGent helpt ons om een vollediger beeld te schetsen van 
vuurwapengebruik door politieagenten. Vuurwapengebruik lijkt sterk afhankelijk van de 
ondervraagde politieagenten. In 2014 werden 137 politieagenten geïnterviewd, onder meer 
over hun gebruik van geweld. Deze agenten waren gespecialiseerd in ordehandhaving.234 
Opmerkelijk was dat het vuurwapengebruik bij hen zeer hoog lag. Terwijl slechts 1/3 van de 
agenten hun pepperspray reeds hadden gebruikt, had 90% zijn vuurwapen getrokken, 75% 
zijn wapen naar een doelwit gericht, 19% een waarschuwingsschot afgevuurd en 17% 
minstens één keer op een menselijk doelwit geschoten.235 Bij een herhaling van dit 
onderzoek in drie West-Vlaamse politiezones in de periode 2014-2015, werd gemeld dat 
slechts 53% zijn vuurwapen reeds getrokken had, 28% zijn wapen op een doelwit gericht, 
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0,5% een waarschuwingsschot gelost en niemand op doelwit geschoten.236 In Figuur 39 
geven we een aantal voorbeelden van vuurwapengebruik in de context van politie-
interventies.  

Figuur 39: Voorbeelden van vuurwapengebruik in de context van politie-interventies237 
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België heeft een dubbele relatie met vuurwapens. Enerzijds is er een rijke economische 
activiteit verbonden aan de productie van hoogkwalitatieve vuurwapens, een lange traditie 
van jacht met vuurwapens, een populaire en bloeiende cultuur van sportief en recreatief 
schieten, en een gedreven groep verzamelaars van historische vuurwapens. Anderzijds kan 
men er niet onderuit dat vuurwapens zijn bijzonder zijn in het rijtje van geproduceerde 
goederen, jachtmiddelen, sportapparatuur en verzamelobjecten: zij dragen bepaalde 
veiligheidsrisico’s met zich mee en lenen zich, helaas, tot misbruik. Dit zorgt ervoor dat 
België een werkbare balans moet vinden tussen enerzijds het maximaliseren van 
persoonlijke vrijheid en de mogelijkheden voor het gerechtigd gebruik van vuurwapens, en 
anderzijds het minimaliseren van afwending, illegale handel en vuurwapengeweld. 
 
Deze studie heeft een beeld geschetst van het vuurwapengeweld in België. Daarbij hebben 
we een onderscheid gemaakt tussen dodelijk vuurwapengeweld en niet-dodelijk 
vuurwapengeweld. Het dodelijk vuurwapengeweld volgt een dalende trend. Terwijl in 2004 
één op drie moorden met een vuurwapen werd gepleegd (met een totaal van ongeveer zestig 
vuurwapenmoorden), wordt er de laatste jaren gemiddeld zo’n één op vijf moorden met een 
vuurwapen gepleegd (met een totaal van ongeveer twintig vuurwapenmoorden). De 
omvang van het niet-dodelijke vuurwapengeweld bleek veel moeilijker in kaart te brengen. 
Waar vuurwapenverwondingen meestal wel aan het licht komen – in media-artikelen of 
politierapporten – worden we geconfronteerd met een substantieel maar grotendeels 
ongekend aantal vuurwapendreigementen. Deze vinden plaats tussen criminelen en 
gewone burgers (bij bijvoorbeeld gewapende overvallen), tussen criminelen onderling (bij 
bijvoorbeeld territoriale of zakelijke conflicten) en tussen gewone burgers (bij bijvoorbeeld 
huiselijke of publieke disputen). Slechts een beperkt aantal ervan komen dus aan het licht. 
Wanneer politiediensten hierover aangesproken worden, dan melden zij dat vooral 
criminelen de laatste jaren meer toegang hebben tot vuurwapens en dat ze die hoofdzakelijk 
gebruiken om te dreigen. 
 
 
 

5 Conclusies 
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Wanneer we nader inzoomen op het dodelijke vuurwapengeweld, dan merken we dat de 
neergaande trend niet gelijk verdeeld is over de gewesten: hij is uitgesproken in het Vlaams 
Gewest en eerder beperkt in de andere gewesten. De slachtoffers van dodelijk 
vuurwapengeweld zijn grotendeels mannen (75%) jonger dan 50 jaar (53% tussen 25 en 49 
jaar oud). In Vlaanderen (2010-2020) zien we de meeste slachtoffers vallen in de bredere 
huiselijke context (30%), gevolgd door de criminele contexten van overvallen en drugs 
(27%), de politiecontext (17%) en, tot slot, publieke disputen (15%). Dodelijk geweld in de 
criminele context lijkt het gevoeligst te dalen, terwijl dat in de huiselijke context eerder 
stagneert. 
 
De vuurwapens die gebruikt worden in dodelijk en niet-dodelijk vuurwapengeweld zijn 
sterk contextgebonden. Huiselijk geweld en geweld in publieke disputen worden vooral 
gepleegd met vuurwapens die voorhanden zijn, wat meestal legaal gehouden vuurwapens 
zijn of niet-geregulariseerde vuurwapens. Hier treffen we dan ook het vaakst lange 
vuurwapens aan zoals jachtgeweren en shotguns. In criminele contexten zien we vooral 
illegaal gehouden vuurwapens, waar de voornaamste bron illegale handel is. Dit is evenwel 
geen eenduidig fenomeen, maar varieert tussen al dan niet omgebouwde alarmpistolen 
(meestal van Italiaanse of Turkse makelij), gesmokkelde automatische vuurwapens 
(meestal uit ex-Joegoslavië of Oost-Europa) en heromgebouwde of gereactiveerde 
(semi)automatische pistolen (meestal uit Centraal-Europa). 
 
Naast de zeer dodelijke context van huiselijk geweld, is de beschikbaarheid van vuurwapens 
in criminele milieus een reden voor ongerustheid. Op het laagste niveau zien we dat 
gewapende overvallers gebruikmaken van zeer overtuigende alarm- en namaakwapens om 
te dreigen. Criminelen met meer connecties kunnen scherpschietende vuurwapens 
bemachtigen. Terwijl die meestal niet gebruikt worden om te doden, valt de kost van 
vuurwapendreigementen en -verwondingen niet te onderschatten. Een toegenomen 
beschikbaarheid van vuurwapens kan leiden tot een wapenwedloop onder criminelen, wat 
weer kan leiden tot toenemend slachtofferschap.  
 
Het aanpakken van vuurwapengeweld vereist dus een veelzijdige aanpak. Er is geen 
wondermiddel dat op alle fronten eenduidig werkt. Ter afsluiting van dit rapport wijzen we 
op drie belangrijke uitdagingen op vuurwapengeweld te fnuiken. Een eerste uitdaging is de 
sluitende toepassing van de wapenwetgeving. De wapenwetgeving is herhaaldelijk 
aangepast geweest in België, vaak als reactie op wijzigingen aan de Europese richtlijn, 
waardoor het principe van rechtszekerheid van vuurwapenbezitters in het gedrang zou 
kunnen komen. Een grondige aanpassing van de wapenwet lijkt niet op haar plaats. Toch 
zijn er vijf belangrijke punten inzake de (toepassing van de) wapenwetgeving die we hier 
onder de aandacht willen brengen. Ten eerste, een groot aantal vuurwapens staan nog 
steeds in het CWR geregistreerd onder verouderde of onbepaalde categorieën. De informatie 
in het CWR wordt door politie-eenheden gepercipieerd als inaccuraat of achterhaald. Deze 
informatie zou zo snel mogelijk moeten geactualiseerd worden en vuurwapens 
geregistreerd onder verouderde categorieën moeten opgespoord worden. Ten tweede, 
alarm- en signaalwapens kunnen omgebouwd worden tot scherpschietende vuurwapens met 
‘gewoon gereedschap’. De Europese Commissie publiceert in de nabije toekomst een lijst 
met alarm- en signaalwapens die zich hiertoe lenen. Deze lijst zou opgenomen moeten 
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worden in de Belgische regelgeving, maar ook proactief aangevuld moeten worden wanneer 
nieuwe ombouwbare modellen zich aandienen. Ten derde, alarm- en signaalwapens 
kunnen bijzonder realistisch lijken, waardoor ze bij gewapende overvallen niet of zeer 
moeilijk te onderscheiden vallen van vuurwapens. Een te verkennen optie is om de aankoop 
van alarm- en signaalwapens aangifteplichtig te maken, net zoals geldt voor gedeactiveerde 
vuurwapens. Ten vierde, de klassieke telefoontap volgens artikel 90ter 41° van het wetboek 
voor strafvordering, is onvoldoende efficiënt in de strijd tegen illegale wapenhandel. 
Politiediensten dringen erop aan om eenvoudiger toelating te krijgen, na bevel van de 
onderzoeksrechter, om binnen te dringen in beveiligde datasystemen (zoals het geval was bij 
de SKY ECC app). Recent onderzoek naar illegale wapenhandel op Telegram Messenger, 
bijvoorbeeld, laat zien dat deze kanalen druk gebezigd worden door zowel aanbieders en 
vragers voor illegale vuurwapens.238 Ten vijfde, het 3D-printen van vuurwapens zou een 
bijzonder regime binnen de wapenwet noodzakelijk kunnen maken. Deze materie moet 
nauwgelet in de gaten worden gehouden. 
 
Een tweede uitdaging is een goed zicht krijgen op de problematiek van illegale vuurwapens 
en vuurwapengeweld. De informatie inzake vuurwapens is verspreid over vele actoren in 
België. Deze informatie is niet altijd even beschikbaar, transparant of, in sommige gevallen, 
onderling afgestemd. Dit heeft deels te maken met de specifieke inslag van de verschillende 
databanken, maar ook met een onvoldoende helder, gedeeld en uniform kader om 
vuurwapens en vuurwapenincidenten te registreren. Daarnaast worden inbeslagnames van 
vuurwapens vaak gezien als ‘bijvangst’ van andere politionele activiteit, en gaan er weinig 
middelen naar het traceren ervan. Een goede praktijk in deze context is het verzamelen van 
alle informatie met betrekking tot vuurwapenincidenten op een centrale locatie, zoals bij 
een vuurwapenmonitor. Deze verzamelt automatisch, uit alle registratiekanalen, twaalf 
elementen over ieder vuurwapenincident. Volgende vijf aspecten gaan over het vuurwapen 
zelf: (1) type en kaliber; (2) merk, oorsprong en serienummer; (3) aanpassingen aan het 
vuurwapen; (4) legaal of illegaal gehouden; (5) lot van het vuurwapen: tijdelijke 
inbeslagname of vernietiging. Volgende zeven elementen geven informatie over het 
vuurwapenincident: (6) illegaal bezit, illegale dracht, ongeluk, geweld(poging) of 
zelfmoord; (7) locatie; (8) sociale context van de schietpartij (publiek dispuut, huiselijk 
geweld, crimineel, etcetera); (9) relatie van de dader tot het slachtoffer; (10) leeftijd, gender 
en sociale achtergrond van de dader; (11) leeftijd, gender en sociale achtergrond van het 
slachtoffer; (12) gevolg: geen, dreigement, verwonding of dood.  
 
Een derde uitdaging is het optimaliseren en mogelijk verhogen van de operationele 
capaciteit inzake vuurwapendelicten. Hierin detecteren we drie aspecten. Ten eerste, de 
lokale en federale politie erkennen in geringe mate de urgentie van het correct registreren van 
vuurwapendelicten. Dit merken we aan de wisselende invoer in de ANG, het wisselend 
gebruik van het Model 10 en het beperkt aanvragen van ballistische analyses bij het NICC. 
Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat ambtenaren van de politie hun aandacht 
moeten verdelen over vele domeinen, maar ook dat de registratiesystemen niet altijd 
optimaal functioneren. Ten tweede, de kennis ter zake van vuurwapens en vuurwapendelicten 
is wisselend op het terrein. Gezien de snelle veranderingen inzake vuurwapens, is het 
noodzakelijk dat iedere relevante actor continu bijgeschoold wordt. Ten derde, er bestaan 
kanalen voor internationale samenwerking inzake vuurwapens, vaak ondersteund door 
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Europol. Deze kunnen belangrijke informatie aanleveren over recente evoluties in illegale 
vuurwapenhandel en vuurwapengeweld. Toch worden deze platformen nog niet optimaal 
gebruikt. Mogelijk komt dit doordat ze niet veel naambekendheid genieten, maar ook 
doordat ze niet gebruiksvriendelijk zijn.
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