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Het probleem



• Geen wetenschappelijke inschatting van de totale omvang van de illegale
handel in wapens (FIRE project)

• Militaire wapens maken maar een klein deel uit van de algemene
hoeveelheid wapens op de illegale markt en worden voornamelijk
toegeschreven aan georganiseerde criminaliteit (al zijn er tekenen dat deze
wapens toegankelijker worden) (SAFTE project)

Het probleem



• Smokkelen van wapens en
onderdelen van wapens in de EU 
via post pakketjes

• De import van half afgewerkte
wapen onderdelen en 3D geprinte
wapens

• Smokkel van wapens via wagens
en bussen (vanuit de Balkan)

• Import en EU transfers van alarm-
en seinwapens die gemakkelijk 
kunnen worden omgebouwd tot 
dodelijke vuurwapens;

• Continue gemakkelijke toegang tot 
sommige wapens (zoals ‘Flobert’)

Bedreigingen



• Intern

• Illegale vervaardiging;

• Diefstal;

• Verduistering, d.w.z. het gebruik van 
vervalste documenten of andere kopers 
gebruiken om vuurwapens om te leiden;

• Ombouwen van wapens voor het afvuren 
van losse patronen;

• Reactivatie van onklaar gemaakte wapens;

• Historische overschotten.

• Extern

• Grensoverschrijdende smokkel 
(beschouwd als de belangrijkste bron) 
(Project SAFTE)

• onttrekking tijdens internationale
overdrachten

Leveringskanalen



• Mazen in de wetgeving en inconsistenties (incl. de wettelijke verschillen
tussen de lidstaten) 

• gefragmenteerde, inconsistente data

• Veel spelers op nationaal niveau — gedeeltelijk beeld van de dreiging

• Onvoldoende uitwisseling van informatie

• Ongelijk strafrechtelijk kader

Origin of the problem



EU-actieplan 2020-2025 
inzake illegale
vuurwapenhandel
4 overkoepelende prioriteiten



EMPACT



• 4 jaarlijkse cyclus

• Illegale wapenhandel één van de prioriteiten

• Coördinatie door Spanje en ondersteuning door Frankrijk, Nederland en 
Portugal

• 8 algemene doelstellingen en jaarlijkse operationele acties

• 26 deelnemende lidstaten, 9 EU instituties en agentschappen, 22 
operationele acties

Europees multidisciplinair platform tegen 
criminaliteitsdreiging



Prioriteit 1
De legale markt vrijwaren



• Correcte uitvoering

• 9 inbreuken

• Nalevingscontrole

• EU-referentietabel voor vuurwapens

• Nieuwe en toekomstige gevaren

• Toepassings verslag 2021

Vuurwapenrichtlijn



• Import en export van vuurwapens

• Herziening EU-wetgeving (verordening
(EU) 258/2012)

• Internationale standaarden

• Zuid-Oost Europa

• Midden-Oosten en Noord-Afrika

Internationale handel



Prioriteit 2
een duidelijker beeld van de 
situatie krijgen



• Schengeninformatiesysteem

• Categoriën worden geupdate

• INTERPOL’s iARMS

• UNODC – INTERPOL project

• Online training

• Complementariteit SIS-iARMS

• OAP EMPACT vuurwapens

• INTERPOL – technische oplossing

• Proeflanden gezocht

• Gebruik van het 
douanerisicobeheersysteem (Customs Risk 
Management System)

• Update in 2022

Informatie systemen



• gegevens over in beslag genomen 
vuurwapens op stelselmatige en 
geharmoniseerde wijze verzamelen 

• OAP EMPACT vuurwapens

• Project REGISYNC (ISF)

• EU-inventarisatie van met 
vuurwapens verband houdende 
incidenten/inbeslagnames

• Project INSIGHT (ISF)

• 24/7 monitoring van het Darknet

• JRC project

Data collectie and statistieken



Prioriteit 3
Druk op criminele markten
opvoeren



• Functionele focal points op 
nationaal niveau: 

• OAP EMPACT vuurwapens

• Council Conclusions

• Scorebord

• bevraging

Firearms Focal Points



• Ratificeren van het 
vuurwapenprotocol van de 
Verenigde Naties

• Gemeenschappelijke strafrechtelijke
normen

• samenwerking tussen
rechtshandhavingsinstanties

• Douane, politie, grenswacht, openbare
aanklagers en forensische specialisten

• Opleidingsmogelijkheden (CEPOL)

• Training rond vuurwapens

• Frontex handboek

• Nationale trainingen

Samenwerking



• Post- en snelpostpakketten:

• DG TAXUD

• Beter gebruik van artificial intelligence

• Cyberpatrols (darkweb)

Samenwerking



Prioriteit 4
internationale samenwerking
intensiveren



• Lidstaten worden gevraagd om 
meer personeel ter beschikking te 
stellen voor coöperaties

• Coöperatie met Turkije

• OAP EMPACT vuurwapens

• Continue steun voor de Sahel regio

• PSSM II Sahel

• iTrace IV

• Wapens en munitie management

• OCWAR-T project

Midden-Oosten en Noord-Afrika



Actieplan EU-Zuidoost-
Europa



• Een geunificeerd actie plan 

• De regionale roadmap voor de Western Balkan

• Uitbreiden naar heel Zuid-Oost Europe: Western Balkan + Oekraïne/ 
Moldavië

• 3 belangrijke onderdelen:

• Harmoniseren van het rechtskader

• Opvoeren van de beveiliging en verkleinen van de voorraden

• Rechtshandhavingsactiviteiten doeltreffender maken

Focus 



• ISF+IPA

• Verbeterde coördinatie van donoren

• Steering committee

• Regionale vuurwapens coördinator

• Multi Partner Trust Fund

Meeting funding needs



• Werkzaamheden van de bestaande organen stroomlijnen

• Regelmatige vergaderingen

• SEESAC coördinatie en integrale aanpak

• Gebruikmaken van het hefboompotentieel van het toetredingsproces

• 7/09/21: high level EU – WB ministerial conference

Een totaalaanpak



Thank you
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Contact us

HOME-TASK-FORCE-FIREARMS@ec.europa.eu

jose.romero-morgaz@ec.europa.eu
febe.liagre@ec.europa.eu
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