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Advies

 De preventie van vuurwapengeweld vereist een proactieve en 

omvattende aanpak gericht op een combinatie van

(1) het verder optimaliseren van het regulerend kader en de 

controlemechanismen;

(2) het structureel verbeteren van zicht op vuurwapengeweld 

en illegale wapenhandel;

(3) een gevoelige versterking van de operationele capaciteit 

om de bestaande regels te handhaven en criminele feiten 

met vuurwapens op te sporen.



Optimaliseren regulering en controle (1)

 Aangifteplichtig maken van alarmwapens (die niet met gewoon 

gereedschap omgebouwd kunnen worden)

 Informatiedoorstroming verbeteren

– Complexiteit van het bestaande controlesysteem verminderen

 Versterkte digitalisering van het controlesysteem



Optimaliseren regulering en controle (2)

 Investeren in het CWR voor correcte en volledige registratie 

van relevante informatie

 Oproepen van eigenaars van vuurwapens die in het CWR 

geregistreerd staan onder verouderde categorieën

 Lokale politiezones aanmoedigen om het CWR te gebruiken om 

niet geregulariseerd vuurwapenbezit op te sporen



Structureel verbeteren van zicht (1)

 Nood aan gedetailleerde en gerichte analyses

– Uitdagingen bij registratie in ANG 

– Onderzoeken wat voor politiediensten de beste manier is om 

vuurwapendelicten te registreren (PACOS?)

 Belang benadrukken van correct en volledig invullen van het 

formulier voor inbeslagname van wapens 

– Inbeslagnames steeds registreren in het CWR

 Traceren van inbeslaggenomen vuurwapens

– Aanmoedigen van internationale traceringsverzoeken



Structureel verbeteren van zicht (2)

 Ballistische analyses voor vuurwapenincidenten aanvragen 

– Terrorisme

– Gewapende overvallen, drugs, georganiseerde criminaliteit, …

 Toegang verlenen tot SIENA-datasysteem van Europol aan  

gedecentraliseerde diensten van Federale Gerechtelijke Politie

 Voldoende aandacht geven aan 3D printen van vuurwapens en 

andere nieuwe fenomenen



Versterken operationele capaciteit (1)

 Bestrijding van illegale vuurwapenhandel opnieuw opnemen 

als prioritair criminaliteitsfenomeen in het Nationaal 

Veiligheidsplan 2022-2025

 Bestaande capaciteit bij de relevante diensten voor de 

bestrijding van illegale wapenhandel

– Bv. FGP-DJSOC, ballistische dienst van het NICC, …



Versterken operationele capaciteit (2)

 Gespecialiseerde politiediensten betere toegang te geven tot 

versleutelde informatiesystemen (na bevel onderzoeksrechter)

 Vuurwapens en vuurwapenwetgeving het gepaste gewicht te 

geven in de opleiding van politieagenten
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