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Voorwoord

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de bestrijding
van vuurwapencriminaliteit door politie en justitie. Het onderzoek is uitge-
voerd ten behoeve van de Recherche Advies Commissie (RAC) in verband
met een door deze commissie uit te brengen advies aan de Minister van Jus-
titie.

Een aantal personen willen we hartelijk bedanken voor hun medewerking
aan dit onderzoek. De leden van de Werkgroep vuurwapencriminaliteit van
de RAC (zie bijlage 1) hebben onder voorzitterschap van mr. S. Tempel,
officier van justitie te Middelburg, een belangrijke rol in de voorbereiding
en opzet van het onderzoek vervuld. Tevens hebben zij een conceptversie
van dit rapport van kritische kanttekeningen voorzien.

Ook gaat onze dank uit naar de Centrale Recherche Informatiedienst
(CRI): dr. A.W.M. van der Heijden, hoofd van de afdeling misdaadanalyse,
en H.H. Bergsma, hoofd van de Vuurwapencentrale, hebben bijgedragen
aan de samenstelling van de enquête; hetzelfde geldt voor W.A. van Ham,
J. de Leij, G. van 't Slot en C.J.M. van Waas, medewerkers van de Vuur-
wapencentrale van de CRI, die bovendien aan de verzameling van het on-
derzoeksmateriaal hebben meegewerkt.

De secretaris van de Werkgroep vuurwapencriminaliteit, mr. E. Riks, is
op verschillende manieren zeer behulpzaam geweest: hij heeft onder meer
het veldwerk georganiseerd-waardoor ons veel administratieve rompslomp
bespaard gebleven is - en daarnaast een belangrijk aandeel in de materiaal-
verzameling gehad.

Drs. C.J. Wiebrens, raadadviseur politie-onderzoek bij het WODC, heeft
het rapport becommentarieerd en ten slotte hebben M. Sampiemon en M.J.
Kok de lay-out verzorgd en het manuscript persklaar bij de uitgever afgele-
verd.
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Aanleiding tot het onderzoek

De vuurwapencriminaliteit heeft meer dan eens de aandacht van regering en
parlement getrokken. Tijdens de behandeling van de justitiebegroting voor
1990 in de Tweede Kamer heeft de Minister van Justitie gesteld dat de om-
vang van het vuurwapenbezit en het gebruik van vuurwapens een gerichte
aanpak behoeven. In verband hiermee heeft de minister de Recherche Ad-
vies Commissie (RAC) gevraagd om te adviseren over een `samenhangend
pakket van maatregelen -zowel in de sfeer van (het gezag over) de opspo-
ring als de vervolging-die kunnen leiden tot een meer effectieve bestrij-
ding van het illegale bezit van en de handel in schietwapens'. Expliciet
heeft de Minister van Justitie daarbij verzocht om een onderzoek naar de
wijze waarop in de politiële praktijk de bestrijding van het illegale wapen-
bezit plaatsvindt en de rol van het openbaar ministerie daarbij. Ten behoeve
van het advies aan de minister heeft de RAC een werkgroep ingesteld, de
Werkgroep vuurwapencriminaliteit. Voor de uitvoering van het onderzoek
in de politiële en justitiële praktijk heeft deze werkgroep contact gezocht
met het WODC. Het WODC heeft vervolgens in nauwe samenwerking met
de werkgroep het onderhavige onderzoek verricht.

Uitvoering van het onderzoek

Om een landelijk beeld te verkrijgen van de inspanningen van politie en jus-
titie op het gebied van vuurwapens en de problemen die zich daarbij voor-
doen, zijn politie- en justitiefunctionarissen benaderd die op enigerlei wijze
bij het illegaal vuurwapenbezit en/of de controle op het legale wapenbezit
zijn betrokken. Tijdens 24 bijeenkomsten, die verspreid over het hele land
georganiseerd waren, is onder deze functionarissen een enquête afgenomen
over de aanpak van vuurwapenzaken in de praktijk. Nadat de enquête was
ingevuld, werd in `groepsgesprekken' met deze politie- en justitiefunctiona-
rissen gepraat over de knelpunten op vuurwapengebied en de mogelijke op-
lossingen daarvoor.

In totaal zijn 306 personen benaderd, van wie er 173 op een van de on-
derzoeksbijeenkomsten zijn verschenen. P.in de afwezigen werd per post
een exemplaar van de enquête toegestuurd met het verzoek deze ingevuld te
retourneren. Dat leverde nog eens 91 ingevulde enquêtes op, waarmee de
totale respons op de enquête 86,3% bedraagt. De gemeentepolitie gaf de
hoogste respons (90,7%), direct gevolgd door rijksrecherche / Centrale Re-
cherche Informatiedienst (87,5%) en rijkspolitie (83,9%); de respons van
het openbaar ministerie was het laagst (53,8%). De groep politie- en justi-
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tiefunctionarissen die aan dit onderzoek deelgenomen heeft, bestaat voor on-
geveer drie kwart uit ambtenaren van de gemeentepolitie en voor 17,8% uit
rijkspolitiemensen; respectievelijk 5,3% en 2,7% van de onderzoeksgroep
betreft functionarissen van openbaar ministerie en rijksrecherche / Centrale
Recherche Informatiedienst.

Alvorens de resultaten van het onderzoek te bespreken, komen de omvang
en aard van de vuurwapencriminaliteit aan de orde en wordt een summiere
schets van de aanpak van de vuurwapencriminaliteit in de afgelopen twintig
jaar gegeven.

Omvang en aard van de vuurwapencriminaliteit

In de afgelopen jaren is het aantal schietpartijen in ons land toegenomen.
Daarmee zijn de aantallen doden en gewonden als gevolg van vuurwapen-
gebruik eveneens gestegen. In 1985 vonden in ons land 152 schietpartijen
plaats, waarbij 47 doden en 87 gewonden vielen. Vijf jaar later vonden 177
schietpartijen plaats met 70 doden en 170 gewonden als gevolg. Ook zonder
dat er doden of gewonden vallen, worden vuurwapens gebruikt bij criminele
activiteiten. Zo wordt in drie kwart van de ongeveer anderhalfduizend over-
vallen die jaarlijks in ons land gepleegd worden, van vuurwapens gebruik-
gemaakt.

Vuurwapengebruik is onlosmakelijk verbonden met vuurwapenbezit.
Hoeveel vuurwapens in ons land in omloop zijn, is niet bekend. Schattingen
wijzen erop dat het om enkele honderdduizenden (legale en illegale) vuur-
wapens zou gaan. Door de Vuurwapencentrale van de Centrale Recherche
Informatiedienst (CRI) uitgevoerde analyses geven aanwijzingen dat het le-
gale vuurwapenbezit soms nauw is verweven met het illegale circuit.

Vuurwapenbezit impliceert handel in vuurwapens. Op de handel in vuur-
wapens is echter weinig zicht. Vast staat in elk geval wèl dat vuurwapens
vanuit de ons omringende landen, waar een aantal in Nederland verboden
wapens gemakkelijk verkrijgbaar is, zonder veel moeite in ons land inge-
voerd kunnen worden; dit geldt vooral voor België en in mindere mate
voor Frankrijk en Duitsland. Die situatie maakt het vrij onwaarschijnlijk
dat er van een grootscheepse georganiseerde wapenhandel sprake is. Ieder-
een die in het bezit van een vuurwapen wil komen, kan daarvoor in het bui-
tenland terecht.

Teneinde de illegale invoer van vuurwapens vanuit het buitenland aan
banden te leggen, mede met het oog op het wegvallen van de Europese
binnengrenzen in 1992, wordt al enkele jaren geijverd voor het op één lijn
brengen van de regelgeving op vuurwapengebied in de verschillende landen:
harmonisatie van de wetgeving. Het Akkoord van Schengen voorziet in een
stelsel van regels op dit gebied.
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Aanpak van vuurwapencriminaliteit in de afgelopen decennia

In 1970 werd een aanslag gepleegd op de ambtswoning van de Indonesische
ambassadeur in Wassenaar, waarbij een politieman dodelijk werd getroffen
door kogels uit een vuurwapen. Naar aanleiding van dit incident is in de ja-
ren zeventig de aanpak van het illegale wapenbezit en de illegale wapenhan-
del geïntensiveerd. Op lokaal, regionaal en nationaal niveau werden voor-
zieningen getroffen. In iedere rijkspolitiegroep en in ieder korps van ge-
meentepolitie werden vuurwapenrechercheurs aangesteld. Om de activiteiten
van de wapenrechercheurs te coordineren werden 14 regionale vuurwapen-
centrales opgericht en op landelijk niveau werd bij de CRI een overkoepe-
lende vuurwapencentrale in het leven geroepen, die tot doel kreeg om de re-
gionale en lokale activiteiten te coordineren en daarbij adviezen te verschaf-
fen. Op de arrondissementsparketten werden vuurwapenofficieren aange-
steld, en om zorg te dragen voor een consistent justitieel beleid werden op
ressortelijk niveau vuurwapencommissies (REVUCOM's) opgericht. De ge-
intensiveerde aanpak leek het beoogde resultaat tot gevolg te hebben: in de
loop van de jaren zeventig vertoonde het aantal in beslag genomen wapens
een toename, evenals het aantal wegens illegaal vuurwapenbezit aangehou-
den verdachten.

In de jaren tachtig raakte de bestrijding van de vuurwapencriminaliteit in
het slop. Het aantal door de politie in beslaggenomen vuurwapens daalde
gestaag, evenals het aantal wegens illegaal vuurwapenbezit aangehouden
verdachten, terwijl het aantal schietpartijen met doden en gewonden als ge-
volg, toenam. De omslag in de opsporingsactiviteit wordt over het algemeen
aan reorganisatie van het politie-apparaat toegeschreven. In de jaren tachtig
is de de-specialisatie van de politie op gang gekomen. De `generale taakstel-
ling' werd ingevoerd, waarmee tal van gespecialiseerde taken in de basis-
politiezorg ondergebracht werden. Op die manier verdwenen de gespeciali-
seerde vuurwapenafdelingen en wapenrechercheurs voor een groot deel.

Dat de aandacht voor de vuurwapencriminaliteit in de jaren tachtig ver-
minderde, is ook door de regering gesignaleerd. In het in 1985 door het ka-
binet uitgebrachte plan `Samenleving en Criminaliteit' wordt gesteld dat
men voornemens is die situatie te veranderen. In dit verband wordt veel ver-
wacht van de nieuwe wapenwetgeving, de Wet wapens en munitie (WWM),
die op 1 september 1989 in werking getreden is. Het is de bedoeling hier-
mee meer mogelijkheden te scheppen om het bezit van wapens in ruime zin
tegen te gaan en daarmee tevens meer greep te krijgen op de daaraan ver-
bonden geweldcriminaliteit, zo wordt in het plan gesteld.

Problemen in de huidige praktijk

Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat de in het plan `Samenleving en Cri-
minaliteit' neergelegde beleidsvoornemens op vuurwapengebied in concrete
activiteiten omgezet zijn. De cijfers over de afgelopen jaren betreffende
aantallen doden, gewonden, schietpartijen, gewapende overvallen, in beslag
genomen wapens en aangehouden verdachten spreken wat dit betreft voor
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zich. De resultaten van het onder politie en justitie uitgevoerde onderzoek
bevestigen het beeld: de bestrijding van de vuurwapencriminaliteit laat anno
1990 duidelijk te wensen over.

Het politie-apparaat blijkt nauwelijks nog te beschikken over organisatie-
onderdelen die `permanent en uitsluitend' met de bestrijding van illegaal
vuurwapenbezit belast zijn. In welgeteld slechts twee politiekorpsen bestaat
een dergelijke afdeling nog wèl. Organisatie-onderdelen die voor een ge-
deelte van de tijd expliciet met illegale vuurwapens zijn belast, komen wat
vaker voor: ruim de helft van de in het onderzoek vertegenwoordigde korp-
sen en districten beschikt over een dergelijk onderdeel (dit betekent overi-
gens wel dat ruim 40% van de korpsen en districten het zonder zo'n afde-
ling moet stellen). Het in één afdeling combineren van illegale vuurwapens
met andere zaken betekent vaak dat vuurwapenzaken in het gedrang komen.
De betrokken rechercheurs moeten hun werkzaamheden over diverse terrei-
nen verdelen. En zeker wanneer vuurwapenzaken worden gecombineerd
met Opiumwetdelicten, zoals in zogeheten drugs-wapens-afdelingen, krijgen
drugzaken altijd prioriteit.

Dat vuurwapenzaken vrijwel altijd in deeltijd uitgevoerd worden, blijkt
ook uit de hoeveelheid tijd die aan vuurwapenzaken wordt besteed. Van de
in het onderzoek vertegenwoordigde politiemensen die formeel belast zijn
met de bestrijding van illegaal vuurwapenbezit danwel de controle op het le-
gale bezit, besteedt het overgrote deel slechts 20% van de werktijd of zelfs
nog minder aan die taken. Dat is dus hoogstens één dag van een werkweek.
De reden hiervan is dat andere zaken - die blijkbaar meer prioriteit genie-
ten - te veel tijd opeisen.

Behalve de tijdsinvestering speelt de deskundigheid van het ingezette per-
soneel een rol. Vuurwapenzaken vragen -meer dan een aantal andere straf-
bare feiten - een zekere specialistische deskundigheid. In alle geledingen
van het politie- en justitie-apparaat laat de deskundigheid op vuurwapen-
gebied echter te wensen over. Meer dan de helft van de respondenten heeft
dan ook nog nooit een vuurwapencursus gevolgd. Dat gegeven is nog schrij-
nender wanneer men bedenkt dat de respondenten die aan dit onderzoek
deelgenomen hebben, voor het merendeel op een of andere manier bij de
vuurwapens zijn betrokken (de `terzake formeel belaste c.q. best geëqui-
peerde functionarissen' zijn voor deelname aan dit onderzoek benaderd);
het laat zich raden hoe het met de deskundigheid op vuurwapengebied is
gesteld onder de generalisten die in de basispolitiezorg werkzaam zijn.

Ook de informatievoorziening en ondersteuning blijken lang niet opti-
maal te zijn. De criminele inlichtingendiensten zouden volgens de respon-
denten te weinig informatie aandragen. Over de inzet en deskundigheid van
deze diensten wordt dan ook wisselend geoordeeld. De respondenten ver-
moeden dat de criminele inlichtingendiensten het grootste deel van hun tijd
aan drugzaken besteden. Met de regionale vuurwapencentrales bleken de
respondenten nauwelijks contacten te onderhouden. Het feit dat deze cen-
trales voornamelijk nog op papier bestaan, speelt hierbij ongetwijfeld een
rol. Over de contacten met de landelijke Vuurwapencentrale van de CRI
was men evenmin onverdeeld positief.
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De ondersteuning van het Gerechtelijk Laboratorium is de afgelopen jaren
verminderd. De vuurwapenonderzoeken van de afdeling wapens en explo-
sieven van het laboratorium kunnen een belangrijke bijdrage aan de opspo-
ring van vuurwapenzaken leveren. Deze afdeling heeft in de afgelopen twee
jaar echter een aanzienlijke achterstand opgebouwd (onder meer als gevolg
van het vertrek van twee ervaren medewerkers). Jaarlijks moeten enkele
honderden onderzoeksaanvragen uit de politiewereld blijven liggen. Tenein-
de de achterstand weg te werken is besloten om geen onderzoeken meer aan
te nemen die betrekking hebben op het vergelijken van kogels en hulzen
van in beslag genomen schietwapens met de kogel- en hulzenverzameling
van het laboratorium. Het aantal onderzoeksaanvragen zal hierdoor met on-
geveer 60% verminderen. Een wrang neveneffect van deze beslissing is dat
jaarlijks naar schatting 10 à 15 moord- of doodslagzaken onopgehelderd
zullen blijven. Naar verwachting kan de afdeling in 1992 weer op volle
sterkte functioneren.

Voor wat betreft de rol van het openbaar ministerie: de ressortelijke
vuurwapencommissies, de REVUCOM's, zijn zo goed als opgeheven. Op
enkele plaatsen zijn de REVUCOM's samengevoegd met de ressortelijke
drugcommissie, REDRUCOM. Ook daar zou de meeste aandacht naar drug-
zaken uitgaan. Door de politie werd gesproken over een gebrek aan interes-
se en medewerking van het openbaar ministerie.

In dit overzicht hoort uiteraard ook de handhaafbaarheid van de wapen-
wetgeving, de Wet wapens en munitie, thuis. Deze wet lijkt een adequate
aanpak van de vuurwapencriminaliteit niet te bevorderen. Het belangrijkste
probleem met de WWM is de complexiteit. Hier wreekt zich het - reeds
eerder gesignaleerde - gebrek aan deskundigheid en scholing. Zowel door
de politie als door het openbaar ministerie wordt de WWM erg ingewikkeld
en onduidelijk gevonden. Het onderscheid in categorieën wapens wordt
door iedereen onoverzichtelijk en onhandig genoemd. Voor een surveillant
of rechercheur zou niet duidelijk zijn of een aangetroffen wapen tot de ver-
boden wapens behoort of niet. Het gevolg is dat de gegevens op processen-
verbaal soms te summier zijn om tot vervolging over te gaan. Het feit dat
zelfs officieren van justitie de WWM ingewikkeld noemen, lijkt het beste
bewijs te vormen dat deze wet nogal complex is.

Een direct aan de handhaving van de wapenwet gerelateerde kwestie be-
treft de controle op het legale vuurwapenbezit. Het illegale circuit kan soms
nauw verweven zijn met legaal vuurwapenbezit, bijvoorbeeld in schietver-
enigingen. Regelmatige controle op het legale vuurwapenbezit wordt derhal-
ve noodzakelijk geacht. Vaak blijft deze evenwel achterwege, als gevolg
van tijdgebrek. Daarnaast zijn de mogelijkheden tot controle bij schietver-
enigingen uiterst gering. Schietverenigingen zijn niet verplicht om aan de
politie inzage te geven in het ledenbestand en iedereen kan lid worden. Een
ander probleem op dit gebied schuilt in de wijze waarop in rijkspolitie-
gemeenten (gemeenten met minder dan 25.000 inwoners) de afgifte van ver-
loven en de controle op het legale bezit zijn geregeld. In die gemeenten
wordt dat aan gemeente-ambtenaren overgelaten, onder verantwoordelijk-
heid van de burgemeester. Die situatie lijkt niet wenselijk, aangezien de
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deskundigheid op vuurwapengebied op de gemeentehuizen doorgaans niet
optimaal is en het bovendien bij de burgemeesters soms aan interesse voor
de handhaving van de wapenwetgeving ontbreekt.

Naar een adequate aanpak

In het voorgaande zijn diverse problemen de revue gepasseerd. De wijze
waarop de aanpak van de vuurwapencriminaliteit verbeterd zou kunnen
worden, vloeit in een aantal gevallen logisch uit de geschetste problemen
voort. Zo ligt het voor de hand om meer tijd en mankracht te investeren.
Tevens lijkt het bepaald geen overbodige luxe om de deskundigheid op
vuurwapengebied - inclusief de ingewikkelde wapenwet - te vergroten en
ook in de primaire politie-opleiding de vuurwapens meer uitgebreid aan de
orde te stellen. Daarnaast zou het aanbeveling verdienen om de informatie-
voorziening vanuit de Criminele Inlichtingen Diensten te verbeteren. De
bestaande regeling ten aanzien van de beheersing van het legale wapenbezit
in rijkspolitiegemeenten is voor verbetering vatbaar, evenals de mogelijkhe-
den om controles bij schietverenigingen uit te voeren. Waarschijnlijk is het
een goed idee om de controle op het legale wapenbezit en de bestrijding
van illegaal bezit onder verantwoordelijkheid van een en dezelfde politie-af-
deling te brengen.

Maar, wat is nu eigenlijk het probleem bij de aanpak van de vuurwapen-
criminaliteit? Meer abstract gezien, is het voornaamste probleem dat aan de
malaise in de bestrijding van de vuurwapencriminaliteit ten grondslag ligt,
een chronisch gebrek aan aandacht. Dit komt duidelijk naar voren uit de
somber stemmende schets van de huidige stand van zaken in de politiële en
justitiële praktijk. Ook door de respondenten zelf werd dit aangegeven:
vrijwel overal in het land viel te beluisteren dat aan andere zaken - vaak
drugzaken - prioriteit gegeven wordt en vuurwapencriminaliteit een `stief-
kindje' is geworden dat zich nog slechts in de marginale aandacht van poli-
tie en justitie mag verheugen.

Als de grote boosdoener wordt door de respondenten de invoering van
de generale taakstelling aangewezen en het daarmee goeddeels verdwijnen
van specialismen. Vanuit die visie is tijdens de onderzoeksbijeenkomsten in
het land vaak gepleit voor de herinvoering van het vuurwapenspecialisme
bij de politie, waar dan op regionaal niveau vorm aan gegeven zou moeten
worden.' Het lijkt reëel om te veronderstellen dat het instellen van een

1 In dit verband is de opinie van het openbaar ministerie over specialismen bij de politie in-
teressant. In het beleidsplan van het openbaar ministerie voor de jaren 1990-1995 wordt
hierover het volgende opgemerkt. 'Zonder terug te keren naar de jaren achter ons, moet
wel aandacht worden geschonken aan de plaats van specialismen en specialisten in de
politie-organisatie. Het gaat erom dat de politie op specifieke rechercheterreinen kan
beschikken over een hoogwaardige expertise. Een belangrijk deel van deze deskundigheid
zal in de opsporingstaak moeten worden verworven. Het is aangewezen om bepaalde poli-
tiefunctionarissen gedurende langere tijd met een specifieke taak te belasten.' (Strafrecht
met Beleid, 1990, p. 36).
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specialistische vuurwapenafdeling een waarborg kan bieden voor een struc-
turele, meer intensieve aanpak van de vuurwapencriminaliteit. Aan een aan
tal problemen kan zodoende waarschijnlijk tegemoet gekomen worden. Men
denke aan de inzet van mankracht, tijdsinvestering, de informatievoorzie-
ning en aan de beschikbaarheid van voor vuurwapenzaken vaak onontbeer-
lijke deskundigheid.

Of de malaise in de aanpak van de vuurwapencriminaliteit evenwel vol-
ledig aan de invoering van de generale taakstelling en het verdwijnen van
specialismen toegeschreven moet worden, is nog maar de vraag. Het ge-
brek aan structurele aandacht en de huidige ad hoc aanpak wijzen veeleer
op een gebrek aan management en afstemming. Hier is een taak weggelegd
voor openbaar ministerie en politieleiding. Openbaar ministerie en politie-
management dienen in overleg vast te stellen hoe de aandacht verdeeld
wordt, uitgaande van een realistisch beeld van werklast en aanbod van za-
ken. Daarbij moet voorkomen worden dat het beleid slechts op papier be-
staat. Vooral het openbaar ministerie zou de uitkomsten van de praktische
bedrijfsvoering moeten bewaken en indien nodig moeten aandringen op bij-
sturing, teneinde de naleving van de gemaakte afspraken te waarborgen.
Veelal wordt met prioriteiten gewerkt. Zo is in de afgelopen jaren veel aan-
dacht naar de kleine criminaliteit uitgegaan, op het moment is het milieu in
opmars. Het zou niet voor mogen komen dat politiekorpsen eigen prioritei-
ten stellen, los van arrondissementelijk of landelijk gestelde prioriteiten.
Afstemming tussen openbaar ministerie en politie is noodzakelijk. Daarnaast
mag het stellen van prioriteiten natuurlijk nooit betekenen dat andere zaken
verwaarloosd worden. Het zou niet van een adequate bedrijfsvoering getui-
gen om uitsluitend prioriteiten na te jagen. Aandacht voor andere gebieden
blijft altijd geboden. Het openbaar ministerie vervult hierin een belangrijke
bewakende en sturende rol. Dit betekent op het gebied van vuurwapens dat
een meer sturende rol van het openbaar ministerie in de richting van de po-
litieleiding een meer structurele aandacht zou kunnen bewerkstelligen, zo-
dat de vuurwapencriminaliteit weer in het vizier van politie en justitie komt.



1 Inleiding

De afgelopen jaren is het aantal doden en gewonden als gevolg van vuur-
wapengebruik gestegen. De beheersing van het legale vuurwapenbezit en de
bestrijding van het illegale vuurwapenbezit hebben dan ook meer dan eens
de aandacht van regering en parlement getrokken. De wijze waarop politie
en justitie die taken in de praktijk uitvoeren, de knelpunten en mogelijke
verbeteringen vormen het onderwerp van dit onderzoek.

Dit onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de Recherche Advies Com-
missie (RAC)2 in verband met een door deze commissie uit te brengen ad-
vies omtrent de aanpak van de vuurwapencriminaliteit (zie paragraaf 1.4
voor een meer uitgebreide toelichting op de aanleiding tot dit onderzoek).

In dit inleidende hoofdstuk wordt het probleem van de vuurwapencrimi-
naliteit toegelicht. Aan de orde komen: cijfers omtrent wapenbezit en crimi-
neel vuurwapengebruik, een schets van de bestrijding van vuurwapencrimi-
naliteit in de afgelopen decennia, recente ontwikkelingen op dit gebied,
waarna ten slotte de aanleiding tot dit onderzoek en de onderzoeksvragen
besproken worden.

1.1 Vuurwapengebruik en vuurwapenbezit

Per jaar worden in Nederland ongeveer 170 mensen op gewelddadige wijze
om het leven gebracht (Van den Eshof en Weimar, 1991). In circa een der-
de van die gevallen wordt het slachtoffer met een vuurwapen3 gedood (Van
den Eshof en Bergsma, 1989; Van den Eshof en Weimar, 1991). Het aantal
schietpartijen dat in ons land plaatsvindt, vertoont over de afgelopen jaren
bezien een stijgende lijn, en daarmee nemen de aantallen doden en gewon-
den als gevolg van vuurwapengebruik eveneens toe (zie tabel 1). Aan het
begin van de jaren tachtig lag het aantal doden als gevolg van schoten uit
een vuurwapen nog op 20 per jaar. In 1990 is dat aantal inmiddels gestegen
tot 70.

De RAC is een door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken ingesteld ad-
viescollege, bestaande uit leden van het openbaar ministerie en deskundigen op het terrein
van de recherche. De RAC brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de ministers
omtrent de opsporing van strafbare feiten.
In de tekst van de 'Wet wapens en munitie', die op 1 september 1989 in werking is getre-
den, is de term vuurwapen vervangen door schietwapen. Onder een schietwapen wordt
verstaan: 'een voorwerp geschikt om projectielen of stoffen door een loop af te schieten,
waarvan de werking berust op het teweeg brengen van een scheikundige ontploffing of
een andere scheikundige reactie, of, voor zover de kinetische mondingsenergie hoger is
dan 2,2 joule, waarvan de werking berust op een natuurkundig proces'.
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Tabel 1: Crimineel vuurwapengebruik en gevolgen

jaar schietpartijen doden gewonden

1983 99 19 onbekend
1984 88 20 onbekend
1985 152 47 87
1986 230 68 109
1987 260 54 161
1988 270 60 165
1989 218 69 167
1990 177 70 170

Bron: CRI

Ruim 40% van de schietpartijen met dodelijke afloop hangt samen met an-
dere strafbare feiten, zo bleek uit een door de Centrale Recherche Informa-
tiedienst (CRI) uitgevoerde analyse van 160 dossiers uit de jaren 1985 tot
en met 1987 (Van den Eshof en Bergsma, 1989): 61 % betrof drugdelicten,
16% gewelddelicten en 18% vermogensfeiten. In ruim een kwart van de
door de CRI geanalyseerde dossiers vormde een `conflict in de privé-sfeer'
aanleiding tot de dodelijke schietpartij, in bijna 17% zou het gaan om een
criminele afrekening of liquidatie en 12% betrof een overval met dodelijke
afloop. Van de opgespoorde daders bleek 76% criminele antecedenten te
hebben (Van den Eshof en Bergsma, 1989).

Ook zonder dat er doden of gewonden vallen, wordt bij het plegen van
criminele feiten van vuurwapens gebruikgemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld
drughandelaars vaak in het bezit van vuurwapens (Gerding, 1989). Daar-
naast vindt ongeveer drie kwart van de in ons land gepleegde overvallen
met behulp van vuurwapens plaats, veelal in combinatie met slag- of steek-
wapens (Van den Eshof en Van der Heijden, 1990). In 1989 werden in ons
land 1.495 overvallen gepleegd; in 1990 waren dat er 1.760 (CRI, 1991).
Over de afgelopen tien jaar bezien, blijkt bij gemiddeld 6% van de overval-
len daadwerkelijk te worden geschoten (Van den Eshof en Van der Heijden,
1990). In de jaren 1989 en 1990 werd respectievelijk 78 en 91 keer gescho-
ten bij een overval (CRI, 1991).

Het gebruik van vuurwapens is onlosmakelijk verbonden met het bezit van
vuurwapens. Hoeveel vuurwapens in Nederland in omloop zijn, is onbe-
kend. De volgende cijfers geven een indicatie.

Jaarlijks neemt de politie enkele duizenden vuurwapens in beslag: in
1989 nam de politie 2.906 vuurwapens in beslag en in 1990 waren dat er
2.574. Die aantallen staan echter in geen verhouding tot de hoeveelheid ille-
gale vuurwapens die in Nederland vermoedelijk voorhanden zijn. Zo moge
blijken uit het volgende.
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Ter gelegenheid van de invoering van de nieuwe wapenwet4 werd aan de be-
volking de mogelijkheid geboden om gedurende de maand september 1989
tegen een geringe vergoeding wapens die volgens de nieuwe wet verboden
werden, op het politiebureau in te leveren. Tegelijkertijd werd men in de
gelegenheid gesteld om illegale wapens die ook reeds volgens de oude wet-
geving verboden waren, in te leveren; in het kader van een door de Minister
van Justitie afgekondigd `Generaal Pardon' zou geen strafrechtelijke vervol-
ging ingesteld worden (zie o.a. Tazelaar, 1989c). Bij deze actie kwamen
maar liefst 10.949 vuurwapens vanuit het publiek tevoorschijn (CRI, 1990).
Hoeveel illegale vuurwapens achtergehouden zijn, is uiteraard onbekend.

Daarnaast zijn er legale vuurwapens in omloop. In Nederland zijn tegen-
woordig ongeveer 35.000 sportschutters en 33.100 jagers die een jachtakte
bezitten (Roest, 1989a). Volgens recente schattingen van de CRI zouden die
gezamenlijk goed zijn voor circa 200.000 legale vuurwapens.'

In de recentelijk gehouden internationale slachtofferenquête is ook een
vraag over het bezit van vuurwapens opgenomen.' Volgens dat onderzoek
zouden in 2 % van de Nederlandse huishoudens één of meer vuurwapens
(legaal of illegaal) voorhanden zijn (Van Dijk e.a, 1990); dat zou neerko-
men op minstens 120.000 vuurwapens in ons land.

Het feit dat in ons land ettelijke duizenden vuurwapens in omloop zijn, im-
pliceert dat er ook handel in vuurwapens moet zijn. Overal ter wereld wor-
den wapens geproduceerd en een gedeelte daarvan komt in Nederland in
het illegale circuit terecht. In Nederland verboden wapens kunnen in de ons
omringende landen gemakkelijk worden aangeschaft en door de geringe
controle aan de grenzen vrijwel probleemloos in ons land ingevoerd worden
(Gerding, 1989). Zo heeft België een omvangrijke wapenindustrie, in Frank-
rijk en België worden jachtgeweren vrij verkocht en in Duitsland zijn gas-
en alarmpistolen te koop die zich zonder veel moeite laten ombouwen tot
wapens waarmee met `scherp' geschoten kan worden. Het aanbod op de
Nederlandse zwarte markt zou groot zijn, aldus Gerding (1989).

Hoewel de illegale vuurwapenhandel als een serieus probleem wordt be-
schouwd, is behoorlijke informatie hierover nauwelijks voorhanden. In de
literatuur op dit gebied beperken de auteurs zich tot de mededeling dat er
illegale handel in zowel nationaal als internationaal verband zou plaatsvin-
den. Over de vormen die de handel aanneemt (bijvoorbeeld in hoeverre is
die in handen van de georganiseerde misdaad?), is nauwelijks iets bekend
en evenmin over de aard en omvang van de handel. Ook door de RAC
wordt onderkend dat hierover weinig bekend is: `er is onvoldoende zicht op

Dit betreft de Wet wapens en munitie; deze wet komt verderop in dit hoofdstuk nog aan
de orde.

Schutters met luchtdrukwapens zijn hierbij niet meegeteld (Roest, 1989a).

De CRI baseert die schattingen op cijfers van de Koninklijke Nederlandse Schutters Asso-
ciatie (KNSA) betreffende ledenaantallen van schietverenigingen en het gemiddelde aantal
wapens per lid.

De vraag luidde: 'Bezit u (of iemand in uw huishouden) een vuurwapen?'.
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nationale en internationale organisaties c.q. handelaren die zich met de ille-
gale vuurwapenhandel bezighouden' (RAC, 1987). De enige meer gedetail-
leerde informatie over de vuurwapenhandel betreft summier cijfermateriaal
van de CRI. De Vuurwapencentrale van de CRI is in haar administratie na-
gegaan hoe vaak in de eerste zes maanden van de jaren 1988 tot en met
1991 informatie inzake illegale vuurwapenhandel is binnengekomen (over
het algemeen wordt aan de Vuurwapencentrale melding van vuurwapenhan-
del gemaakt wanneer deze een bovenlokaal karakter heeft). In de betreffen-
de jaren is respectievelijk 26, 39, 51 en 33 maal informatie over handel in
vuurwapens bij de Vuurwapencentrale van de CRI binnengekomen.

De weinig restrictieve wapenwetgeving in België, maar ook in de andere
Europese landen maakt de opsporing van illegale vuurwapens in Nederland
tot `een vrije oefening in het bekende dweilen met de kraan open', zo stel-
len Bergsma en Tazelaar (1990). In Nederland in beslag genomen wapens
worden weer even snel vervangen door wapens uit het buitenland. Om in
die situatie verandering te brengen wordt geprobeerd de regelgeving in ver-
schillende landen op elkaar af te stemmen: harmonisatie van de wetgeving.
Met dat doel hebben België, Nederland en Luxemburg in 1970 het Benelux-
verdrag opgesteld. Inmiddels is dat door Luxemburg en Nederland bekrach-
tigd. Of de Belgen daartoe ooit zullen overgaan, valt te betwijfelen (Bergs-
ma en Tazelaar, 1990). Daarnaast is in 1978 bij de Raad van Europa een
overeenkomst op vuurwapengebied ter ondertekening opengesteld. Deze is
ondertekend door Nederland, Luxemburg, Zweden, IJsland, Cyprus, Portu-
gal, Duitsland en Malta (Bergsma en Tazelaar, 1990). De noodzaak tot har-
monisatie van de wapenwetgeving wordt versterkt door de op handen zijnde
openstelling van de Europese binnengrenzen in het kader van `Europa
1992'. Daarop vooruitlopend hebben Duitsland, Frankrijk en de Benelux-
staten in 1985 het Akkoord van Schengen gesloten, althans het ontwerpver-
drag ondertekend (Bergsma en Tazelaar, 1990; Gerding, 1989). Het Ak-
koord van Schengen voorziet in een systeem van registratie en vergunnin-
gen met betrekking tot de produktie, het bezit en de overdracht van wapens.
Tevens omvat het akkoord de verplichting tot het verstrekken van gegevens
over wapenaankopen op het grondgebied van de ene staat door ingezetenen
van andere staten (Gerding, 1989; Roest 1989b).

Vaak wordt gesteld dat het legale vuurwapenbezit en het illegale circuit met
elkaar zijn verweven. Controle op het legale bezit en bestrijding van het il-
legale bezit zouden derhalve in elkaars verlengde liggen (zie bijvoorbeeld
Roest, 1989b). De Vuurwapencentrale van de CRI heeft eind 1988 een on-
derzoek ingesteld bij de hoofden van twee gemeentepolitiekorpsen teneinde
inzicht te verkrijgen in het aantal houders van Bijzondere Machtigingen
(BM), de daarbij behorende vuurwapens en eventuele criminele anteceden-
ten (CRI, 1989). Van de 600 BM-houders in een van die gemeenten bleken
er 42 criminele antecedenten te hebben, van wie twee ter zake van illegaal
vuurwapenbezit. Twee anderen zijn bekend bij de Vuurwapencentrale van
de CRI wegens illegale handel in vuurwapens. Van de 200 BM-houders in
de andere onderzochte gemeente hadden er 18 criminele antecedenten, van
wie twee wegens illegaal vuurwapenbezit. Tevens heeft de CRI het wapen-
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bezit en de antecedenten van de leden van een schietvereniging in het zui-
den van ons land nagetrokken. Van de 202 leden had ruim 40% criminele
antecedenten, die in een kwart van de gevallen betrekking hadden op over-
treding van de Vuurwapenwet. De helft van de criminele antecedenten be-
trof strafbare feiten die een weigering tot het verlenen van een BM zouden
rechtvaardigen (CRI, 1989). Deze gegevens hebben weliswaar betrekking
op slechts een klein gedeelte van de legale vuurwapenbezitters, maar zij
bieden steun aan de stelling dat het legale vuurwapenbezit soms nauw is
verweven met illegaal bezit en crimineel gebruik van vuurwapens, alsmede
met illegale handel.

1.2 Bestrijding vuurwapencriminaliteit in de afgelopen decennia

Een sterke impuls tot de aanpak van de vuurwapenproblematiek vormde de
aanslag op de ambtswoning van de Indonesische ambassadeur in Wassenaar
in 1970. Een politieman werd bij die gelegenheid dodelijk getroffen door
kogels uit een vuurwapen. Dit incident was voor de regering aanleiding om
hoge prioriteit te geven aan het illegale wapenbezit en de illegale wapenhan-
del (zie o.a. Gerding, 1989; RAC, 1987).

Intensivering van de wapenbestrijding
Om de opsporing van illegaal wapenbezit te intensiveren werden op lokaal,
regionaal en nationaal niveau organisatorische voorzieningen getroffen (zie
Gerding, 1989; RAC, 1987). In elk gemeentepolitiekorps en in iedere rijks-
politiegroep werden één of meer rechercheurs belast met de behandeling
van wapenzaken, de zogeheten vuurwapenrechercheurs. Teneinde de opspo-
ringsactiviteiten van de lokale vuurwapenrechercheurs te coordineren, wer-
den 14 regionale vuurwapencentrales opgericht. De vuurwapencentrales kre-
gen onder meer tot taak het verzamelen van informatie over wapens en ver-
dachten, het verlenen van assistentie en het geven van voorlichting aan de
lokale vuurwapenrechercheurs. Op landelijk niveau werd een overkoepelen-
de, coordinerende vuurwapencentrale in het leven geroepen, organisatorisch
vormgegeven als onderdeel van de CRI. Naast de afstemming van activitei-
ten van de regionale vuurwapencentrales onderling kreeg de Vuurwapencen-
trale van de CRI tot taak om andere instanties die bij de opsporing van wa-
penbezit zijn betrokken, van informatie en advies te dienen (Gerding, 1989;
RAC, 1987).

Behalve de opsporing van wapenzaken werd ook de activiteit van de
rechterlijke macht op dit gebied geïntensiveerd. Op de arrondissementspar-
ketten werden vuurwapenofficieren aangesteld. Tevens werden speciale
rechtszittingen gehouden waar wapenzaken door gespecialiseerde politie-
rechters afgehandeld werden en ten behoeve van een consistent justitieel be-
leid werden ressortelijke vuurwapencommissies (REVUCOM's) opgericht,
(Gerding, 1989).

Met de intensivering van de opsporingsactiviteiten leek het beoogde re-
sultaat te worden bereikt; volgens cijfermateriaal van de CRI is het aantal in
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Tabel 2: In beslag genomen schietwapens en aangehouden verdachten (index 1971=100)

schietwapens verdachten
jaar aantal index aantal index

1971 3.198 100 3.302 100
1972 3.136 98 3.084 93
1973 4.492 140 3.661 111
1974 5.367 168 4.914 149
1975 5.069 159 5.483 166
1976 5.260 164 4.893 148
1977 5.540 173 4.632 140
1978 5.854 183 4.859 147
1979 6.610 207 5.158 156
1980 4.781 149 4.668 141
1981 4.905 153 5.268 160
1982 4.843 151 5.147 156
1983 5.059 158 4.826 146
1984 4.478 140 4.359 132
1985 3.829 120 3.914 119
1986 4.038 126 4.194 127
1987 3.824 120 3.943 119
1988 3.376 106 3.700 112
1989 2.906 91 2.942 89
1990 2.574 80 2.576 78

Bron: CRI

beslag genomen wapens in de loop van de jaren zeventig geleidelijk aan toe-
genomen en in 1979 werden ruim twee keer zoveel wapens als in 1971 in
beslag genomen. Dezelfde tendens tekent -zich af bij de aantallen in beslag
genomen schietwapens en wegens illegaal vuurwapenbezit aangehouden ver-
dachten (zie tabel 2).

Verminderde aandacht voor de wapenproblematiek
Werd in de jaren zeventig de aanpak van het wapenbezit geintensiveerd, in
de jaren tachtig daarentegen is de aandacht van politie en justitie voor de
wapenproblematiek weer afgenomen. In de loop van de jaren tachtig zijn
zowel het aantal in beslag genomen wapens als het aantal aangehouden ver-
dachten gestaag afgenomen, om eind jaren tachtig zelfs tot onder het niveau
van 1970 te dalen (zie tabel 2). Over het algemeen wordt deze omslag toe-
geschreven aan reorganisatie binnen de politie, die in de jaren tachtig heeft
plaatsgevonden. De `generale taakstelling' werd ingevoerd. Tal van gespe-
cialiseerde taken werden in de basispolitiezorg ondergebracht, waarmee de
specialistische afdelingen verdwenen. Ook de vuurwapenrechercheurs ver-
dwenen op die manier (Gerding, 1989). De bestrijding van het illegale vuur-
wapenbezit werd onderdeel van de basispolitiezorg. Het gevolg van deze
ontwikkeling was dat de aandacht voor vuurwapencriminaliteit verslapte,
waarmee ook de regionale vuurwapencentrales minder werk aangeboden
kregen en uiteindelijk alleen nog op papier bestonden.
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1.3 Recente ontwikkelingen
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Het feit dat de aanpak van vuurwapenbezit en -handel in de jaren tachtig
enigszins in het slop is geraakt, is niet aan de aandacht van de politiek ont-
snapt. In het uit 1985 daterende kabinetsplan `Samenleving en Criminaliteit'
wordt gesteld dat het kabinet voornemens is de bestrijding van het illegaal
wapenbezit te intensiveren. De bedoeling is om met behulp van nieuwe wa-
penwetgeving, de Wet wapens en munitie (WWM), meer mogelijkheden te
scheppen om het bezit van wapens in ruime zin tegen te gaan en daarmee
tevens meer greep te krijgen op de daaraan verbonden geweldscriminaliteit
(Samenleving en Criminaliteit, 1985). Het openbaar ministerie laat zich in
het jaarverslag over 1989 in dezelfde bewoordingen uit over de nieuwe wa-
penwetgeving: `Verwacht mag worden dat de nieuwe wet een impuls vormt
voor de noodzakelijke intensivering van de aanpak van het illegale vuurwa-
penbezit en de illegale handel in vuurwapens'.

De Wet wapens en munitie
De WWM is op 1 september 1989 in werking getreden. De doelstelling van
de WWM is tweeledig.
1. Stroomlijning van de wapenwetgeving in het algemeen: drie wetten ver-

vangen door één nieuwe wet, die tegelijkertijd in overeenstemming is met
het Benelux-verdrag van 1970.

2. De bevoegdheden tot handhaving van de wapenwetgeving uitbreiden.

De WWM komt in de plaats van drie wetten: de Wapenwet uit 1890, de
Vuurwapenwet uit 1919 en de Wet tot wering van ongewenste handwapenen
uit 1964 (de `stilettowet'); zie o.a. Van Ees (1989) en Tazelaar (1989a-c).
Met de WWM is de wapenwetgeving gemoderniseerd, waarmee beoogd
wordt tegemoet te komen aan problemen die onder de oude wetgeving wer-
den ondervonden bij de toepassing op modern wapentuig en nieuwe ontwik-
kelingen in de schietsport (Tazelaar, 1989a).

Tevens wordt met de inwerkingtreding van de WWM uitvoering gegeven
aan het in 1970 in Brussel gesloten Benelux-verdrag inzake wapens en mu-
nitie (zie Van Ees, 1989; Bergsma en Tazelaar, 1990). Het Benelux-verdrag
is gesloten om de gemeenschappelijke belangen inzake openbare orde en
veiligheid te dienen alsmede om het vrije verkeer op het grondgebied van
de Benelux te vergemakkelijken door administratieve maatregelen op wa-
penwettelijk gebied op te heffen, in het kader van de algehele afschaffing
van controles en formaliteiten aan de grenzen van de Benelux-landen.

Met het oog op de handhaving van de wapenwetgeving voorziet de
WWM in een uitgebreid stelsel van dwangmiddelen. In de Memorie van
Toelichting wordt gesproken van `ruime en betrekkelijk ingrijpende be-
voegdheden ten behoeve van het toezicht op naleving van de wet' (zie voor
een bespreking o.a. Krabbe, 1989).

Met het oog op de inwerkingtreding van de WWM heeft de Minister van
Justitie reeds enkele jaren voor het zover was, de RAC gevraagd advies uit
te brengen over de wijze waarop de nieuwe wet in de praktijk zo doelmatig
en doeltreffend mogelijk gehandhaafd zou kunnen worden.
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Het advies van de Recherche Advies Commissie uit 1987
In 1987 heeft de RAC het gevraagde advies uitgebracht. In dat advies wordt
gepleit voor een verhoogde opsporingsinspanning op het gebied van de
vuurwapencriminaliteit. Naar het oordeel van de RAC zouden daartoe de
Criminele Inlichtingen Diensten zorg moeten dragen voor de verzameling
en analyse van informatie. Deskundigheid van de politie op dit gebied, zo-
wel tactisch als technisch, moet bevorderd worden. Daarnaast adviseert de
RAC de controle op het - de laatste jaren sterk toegenomen - legale vuur-
wapenbezit (jachtaktehouders en leden van schietverenigingen) te intensive-
ren. Ook de wapenhandel komt in het advies aan de orde. Gepleit wordt
voor goede afspraken met de ons omringende landen en harmonisatie van
de wetgeving in de verschillende landen (RAC, 1987).

1.4 Aanleiding tot het onderzoek

Tijdens de behandeling van de justitiebegroting voor 1990 in de Tweede
Kamer heeft de Minister van Justitie gesteld dat de omvang van vuurwapen-
bezit en het gebruik van dergelijke wapens een gerichte aanpak behoeven.
Hierbij signaleerde hij, overeenkomstig het RAC-advies uit 1987, dat de
politiële aandacht voor vuurwapenbezit en -gebruik achterblijft bij de ernst
en omvang van dit verschijnsel. Wat dit aangaat, heeft het RAC-advies uit
1987 `niets aan actualiteitswaarde ingeboet', zo stelt de minister. In verband
daarmee doet de minister andermaal een beroep op de RAC. Deze keer
wordt de RAC gevraagd om te adviseren over een `samenhangend pakket
van maatregelen -zowel in de sfeer van (het gezag over) de opsporing als
de vervolging - die kunnen leiden tot een meer effectieve bestrijding van
het illegale bezit van en de handel in schietwapens'. In de adviesaanvraag
aan de RAC heeft- de Minister van Justitie expliciet verzocht om een onder-
zoek naar de wijze waarop in de politiële praktijk de bestrijding van het il-
legale wapenbezit plaatsvindt en de rol van het openbaar ministerie daarbij.

Om de Minister van Justitie adequaat van advies te kunnen dienen, heeft
de RAC een werkgroep ingesteld: de Werkgroep vuurwapencriminaliteit.'
Ten behoeve van de opzet en uitvoering van het onderzoek bij politie en
openbaar ministerie heeft de werkgroep het WODC om advies en ondersteu-
ning verzocht. Uiteindelijk heeft het WODC in nauwe samenwerking met
de werkgroep een onderzoek onder politie en justitie uitgevoerd, waarvan in
dit rapport verslag gedaan wordt.

1.5 Onderzoeksvragen

De Minister van Justitie heeft - zoals reeds vermeld - de RAC verzocht om
een onderzoek naar de bestrijding van vuurwapencriminaliteit in de politiële

8 De samenstelling van de Werkgroep vuurwapencriminaliteit is in bijlage 1 opgenomen.
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en justitiële praktijk. In de onderzoeksaanvraag wordt gesteld dat op politie-
niveau gedacht kan worden aan het functioneren van de regionale vuurwa-
pencentrales, de aanwezigheid van wapenrechercheurs in de korpsen en de
wijze waarop wapenzaken afgehandeld worden. Op openbaar-ministerie-
niveau gaat het om de positie van de wapenofficieren, de mate waarin het
openbaar ministerie bij de politie aandacht vraagt voor de bestrijding van
wapencriminaliteit en de vraag in hoeverre de huidige strafvorderingsricht-
lijnen zijn toegesneden op de behoeften van de praktijk.

Overeenkomstig het verzoek van de Minister van Justitie is een onder-
zoek verricht naar de wijze waarop politie en justitie in de praktijk de vuur-
wapencriminaliteit aanpakken, de voornaamste problemen en knelpunten die
daarbij optreden, en de eventuele oplossingen c.q. verbeteringen daarvoor.
Vanwege de vermenging van illegale praktijken met het legale circuit is ook
de controle op het legale wapenbezit in het onderzoek betrokken.

De wijze waarop dit onderzoek is uitgevoerd, wordt in het volgende
hoofdstuk behandeld.



2 Methode van onderzoek

2.1 Opzet en uitvoering van het onderzoek

Om een landelijk representatief beeld van de inspanningen van politie en
justitie op het gebied van vuurwapens te verkrijgen, zijn politie- en justitie-
functionarissen uit het hele land in dit onderzoek betrokken. Op twee manie-
ren is onderzoeksmateriaal verzameld. Er is een enquête uitgevoerd onder
functionarissen van politie en openbaar ministerie die op enigerlei wijze bij
de vuurwapenproblematiek betrokken zijn c.q. geacht worden dat te zijn.
Ten tweede hebben als aanvulling op de min of meer `harde', cijfermatige
gegevens uit de enquête, `groepsgesprekken' plaatsgevonden met deze func-
tionarissen.

De enquête is opgesteld door enkele leden van de Werkgroep vuurwapen-
criminaliteit in nauwe samenwerking met betrokkenen van de CRI9 en het
WODC. Behalve enkele vragen over de achtergrond van de respondent
(waaronder functie, rang en opleiding), bestaat de enquête uit vragen over
de opsporing van vuurwapencriminaliteit in de praktijk. Ruwweg laten die
vragen zich samenvatten onder de volgende punten: aantal en aard van de
activiteiten, tijdsbesteding, communicatie en informatie-uitwisseling met an-
dere organisatie-onderdelen, investering van mankracht en materiële voor-
zieningen; voor de openbaar-ministeriefunctionarissen zijn enkele vragen
over de praktijk van strafvordering in vuurwapenzaken opgenomen.

In de `groepsgesprekken' is in eerste instantie aan de respondenten ge-
vraagd om te reageren op twee discussiepunten of `open vragen'. Ten eer-
ste was dat de vraag waar de belangrijkste knelpunten in de bestrijding van
de vuurwapencriminaliteit liggen en ten tweede de eventuele oplossingen
daarvoor. Met behulp van doorvragen, en soms door het gespreksonderwerp
opnieuw op de knelpunten en oplossingen te brengen, werd getracht een zo
volledig mogelijk beeld te verkrijgen. Behalve die twee aandachtspunten
konden in principe verder alle onderwerpen aan bod komen die door de res-
pondenten in het kader van de vuurwapenproblematiek van belang geacht
werden.

Het streven was om politie- en justitiefunctionarissen die op enigerlei
wijze met vuurwapens te maken hebben, in dit onderzoek te betrekken. Met
het oog op het verkrijgen van een landelijk beeld zijn vertegenwoordigers
benaderd van alle 148 korpsen van gemeentepolitie, de 17 rijkspolitiedistric-
ten en overige rijkspolitiediensten, de 19 arrondissementsparketten, de 5
ressortsparketten, de rijksrecherche, de CRI en het Gerechtelijk Laborato-

9 Met dank aan dr. A.W.M. van der Heijden, hoofd van de afdeling misdaadanalyse van de
CRI. Deze heeft een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de enquête geleverd.
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rium. De beheerders van desbetreffende organisatie-onderdelen (korpschefs,
districtscommandanten, hoofdofficieren, enz.) zijn per brief (van de voor-
zitter van de Werkgroep vuurwapencriminaliteit) in kennis gesteld van het
doel en de achtergrond van het onderzoek. Tevens werd in die brief ver-
zocht om aan te geven welke functionarissen `het best geëquipeerd en/of
formeel terzake belast' zijn. Uiteindelijk werden laatstgenoemde personen
uitgenodigd voor een van de onderzoeksbijeenkomsten, die verspreid over
het land georganiseerd werden.

In totaal zijn er 24 bijeenkomsten geweest. De sessies duurden twee tot
tweeëneenhalf uur: in de eerste drie kwartier werd de enquête ingevuld (in-
dividueel)en de overige tijd werd besteed aan de groepsgesprekken. Voor
de rijks- en gemeentepolitie waren 20 bijeenkomsten georganiseerd. Aparte
bijeenkomsten waren georganiseerd voor functionarissen met een overwe-
gend operationele taakinhoud en voor het `midden en hoger kader'. Voor
de arrondissements- en ressortsparketten waren 3 bijeenkomsten georgani-
seerd en de CRI en rijksrecherche zijn samen in 1 sessie aan bod gekomen.

Een uitzondering op deze gang van zaken vormt het Gerechtelijk Labora-
torium in Rijswijk. De aparte positie van het laboratorium in vuurwapenaan-
gelegenheden noopte tot een afwijkende manier van materiaalverzameling.
De enquête is daar niet afgenomen, aangezien die te zeer was toegesneden
op politie en justitie, waarvoor hij in eerste instantie ook bedoeld was.
Evenmin heeft een `groepsgesprek' plaatsgevonden. Bij het Gerechtelijk
Laboratorium is het hoofd van de afdeling wapens en explosieven geïnter-
viewd.

2.2 Respons

In totaal zijn 306 personen uitgenodigd. Daarvan zijn er 173 op een van de
georganiseerde bijeenkomsten verschenen. Dit betekent een respons in eer-
ste aanleg van 56,5%. De 133 personen die niet kwamen opdagen, kregen
per post een exemplaar van de enquête nagestuurd. Daarvan zijn er 91 in-
gevuld en geretourneerd, waarmee de totale respons op de enquête op 264
uitkomt, dat is 86,3%.

Uitgesplitst per organisatie blijken er aanzienlijke verschillen in respons
te bestaan (zie tabel 3). De gemeentepolitie heeft de hoogste respons gege-
ven (90,7%), terwijl de respons van het openbaar ministerie mager ge-
noemd moet worden (53,8%).

Het streven was om een landelijke vertegenwoordiging van politie- en
justitiefunctionarissen in dit onderzoek te betrekken; met andere woorden:
alle korpsen, districten en parketten zouden vertegenwoordigd moeten zijn.
De praktijk geeft het volgende beeld te zien. De 196 gemeentepolitiefunctio-
narissen die aan het onderzoek deelgenomen hebben, representeren 122 van
de in totaal 148 politiekorpsen in ons land. De 47 ambtenaren van de rijks-
politie zijn afkomstig uit 15 van de 17 districten, alsmede uit de algemene
verkeersdienst, de dienst luchtvaart en de rijkspolitie te water. De 14 mede-
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Tabel 3: Respons op de enquête, per organisatie

organisatie

gemeentepolitie
rijkspolitie
openbaar ministerie
rijksrecherche en CRI

totaal

21

benaderd respons- respons-
aantal aantal percentage

216 196 90,7
56 47 83,9
26 14 53,8

8 7 87,5

306 264 86,3

werkers van het openbaar ministerie vertegenwoordigen 12 van de 19 arron-
dissementen en 1 van de 5 ressorten.

Resumerend is de respons over het geheel genomen redelijk hoog. Wordt
onderscheid naar organisaties aangebracht, dan blijft de respons van het
openbaar ministerie echter ver achter bij die van de overige organisaties.
De responspercentages van de verschillende organisaties worden weerspie-
geld in de mate waarin een representatieve onderzoeksgroep is verkregen
voor wat betreft de vertegenwoordiging van politie en justitie op landelijke
schaal. De meeste korpsen en districten van gemeente- respectievelijk rijks-
politie zijn vertegenwoordigd. Daarentegen hebben aan de kant van het
openbaar ministerie maar liefst zeven arrondissements- en vier ressortspar-
ketten verstek laten gaan. Derhalve moet betwijfeld worden of van het open-
baar ministerie een representatieve afspiegeling aan het onderzoek deelge-
nomen heeft.

2.3 Beschrijving van de respondenten

Wie zijn de respondenten die aan dit onderzoek deelgenomen hebben? In
deze paragraaf passeren enkele achtergrondkenmerken de revue.

Drie kwart van de onderzoeksgroep bestaat uit gemeentepolitie-ambtena-
ren. De recherche, de justitiële dienst en de afdeling bijzondere wetten zijn
het sterkst vertegenwoordigd (zie tabel 4). Ook onder de rijkspolitie-ambte-
naren in de onderzoeksgroep, die tezamen een kleine 20% van de onder-
zoeksgroep uitmaken, is de recherche het best vertegenwoordigde onder-
deel. De openbaar-ministeriefunctionarissen in de onderzoeksgroep zijn -op
één uitzondering na - aan een arrondissementsparket verbonden (tabel 4).

De rang van de respondenten is in tabel 5 weergegeven: de cijfers spre-
ken voor zichzelf.

De meest gevolgde opleidingen onder de rijks- en gemeentepolitiefunctio-
narissen zijn de opleidingen tot politiediploma A en B. Ruim de helft van de
rijkspolitiefunctionarissen en een kleine 40% van de gemeentepolitie heeft
daarnaast een kaderopleiding gevolgd. Een volledig overzicht van de ge-
volgde opleidingen is in tabel 6 opgenomen.
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Tabel 4: Vertegenwoordiging van organisatie-onderdelen

organisatie-onderdeel

gemeentepolitie
algemene dienst
recherche
justitiële dienst
vuurwapenteam
technische opsporings- en herkennings dienst
afdeling drugs/wapens
afdeling bijzondere wetten
Criminele Inlichtingen Dienst
regionale Criminele Inlichtingen Dienst
ander onderdeel
totaal gemeentepolitie

rijkspolitie
tactische recherche
justitiële dienst
regionale Criminele Inlichtingen Dienst
algemene verkeersdienst
dienst luchtvaart
rijkspolitie te water
ander onderdeel
totaal rijkspolitie

openbaar ministerie
arrondissement
ressort
totaal openbaar ministerie

overig
rijksrecherche
Vuurwapencentrale CRI
totaal overig

totaal

Hoofdstuk 2

aantal %

10 3,8
78 29,5
28 10,6
6 2,3
3 1,1
6 2,3

46 17,4
6 2,3
3 1,1

10 3,8
196 74,2

17 6,4
12 4,5

1 0,4
2 0,8
4 1,5
1 0,4

10 3,8
47 17,8

13 4,9
1 0,4

14 5,3

5 1,9
2 0,8
7 2,7

264 100

Van de 14 functionarissen van het openbaar ministerie hebben er zeven de
raio-opleiding gevolgd, vier zijn bij de `opleiding buitenstaanders openbaar
ministerie' opgeleid en drie respondenten zijn langs andere wegen bij het
openbaar ministerie terechtgekomen. De zeven respondenten van CRI en
rijksrecherche hebben diverse opleidingen gevolgd: politiediploma A enlof
B, recherchecursus (oud) en de opleiding tot inspecteur der rijksrecherche.
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Tabel 5: Rang van de respondenten
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rang aantal %

gemeentepolitie
hoofdagent.
brigadier
adjudant
inspecteur
hoofdinspecteur
anders

rijkspolitie
wachtmeester eerste klas
opperwachtmeester
adjudant
luitenant
kapitein
anders

openbaar ministerie
arrondissementsofficier van justitie
arrondissementsofficier van justitie eerste klas
advocaat-generaal
coordinator parketsecretariaat

overig
rijksrechercheur
inspecteur der rijksrecherche
commissaris der rijksrecherche

totaal

Tabel 6: Opleiding respondenten van rijks- en gemeentepolitie

opleiding

gemeentepolitie (N= 193)*
opleiding politiediplomaA
opleiding politiediploma B
Nederlandse politie-academie
kaderopleiding
recherche basiscursus
recherchecursus (oud)
andere opleiding

rijkspolitie (N=47)
opleiding politiediploma A
opleiding politiediploma B
Nederlandse politie-academie
kaderopleiding
recherche basiscursus
recherchecursus (oud)
opleiding inspecteur rijksrecherche
andere opleiding

90 34,1
40 15,2
44 16,7
5 1,9

12 4,5
5 1,9

17 6,4
16 6,1
9 3,4
1 0,4
3 1,1
1 0,4

9 3,4
3 1,1
1 0,4
1 0,4

1 0,4
5 1,9
1 0,4

264 100

aantal %

177 91,7
128 66,3

16 8,3
75 38,9
60 31,1
80 41,5
62 32,1

43 91,5
35 74,5

3 6,4
25 53,2
11 23,4
25 53,2

1 2,1
18 38,3

Het in deze tabel gehanteerde totaal van gemeentepolitiefunctionarissenbedraagt 193 (i.p.v.
196) doordat drie functionarissen de betreffende vraag niet beantwoord hebben.



3 Bestrijding van vuurwapencriminaliteit
in de praktijk: resultaten van de
enquête

3.1 Inzet van personeel

Verwacht mag worden dat alle politie- en justitiefunctionarissen die aan dit
onderzoek meegewerkt hebben, op een of andere wijze met vuurwapens te
maken hebben, hetzij met het illegale circuit, hetzij met de controle op het
legale bezit. De op dit gebied het `best geëquipeerde functionarissen' zijn
immers uitgenodigd voor de onderzoeksbijeenkomsten (zie hoofdstuk 2). De
antwoorden op enquêtevragen omtrent de formele belasting met legale dan-
wel illegale vuurwapens geven echter een ander beeld te zien, althans bij
rijks- en gemeentepolitie. Ruim een kwart van de responderende politie-
ambtenaren (28,4%) bleek noch met het illegale noch met het legale vuur-
wapenbezit formeel belast te zijn. De overige politiefunctionarissen hebben
de vuurwapens wèl formeel in hun takenpakket: voor 42,4% van de respon-
denten betreft dat uitsluitend de illegale vuurwapens, 9,9% is officieel met
controle op het legale bezit belast en 19,3 % heeft beide vormen van vuur-
wapenbezit tot taak (zie tabel 7). Worden de respondenten van rijks- en ge-
meentepolitie uitgesplitst naar rang, dan blijkt van de lagere rangen ruim
80% formeel met vuurwapens te zijn belast, terwijl dat voor slechts de helft
van het midden- en hoger kader geldt. Van de 21 respondenten afkomstig
van openbaar ministerie, CRI en rijksrecherche, is het merendeel (85,7%)
met illegale en/of legale vuurwapens belast.

Naast de hoeveelheid personeel die bij de vuurwapens wordt ingezet, is
de deskundigheid van deze functionarissen van belang. Een indicatie daar-
voor geeft de mate van scholing op dat gebied. Meer dan de helft van de
totale groep respondenten (51,2%) heeft geen enkele cursus op vuurwapen-
gebied gevolgd. Dat betekent dat iets minder dan de helft (48,8%) wèl een
vuurwapencursus heeft gevolgd (zie tabel 8). Uitgesplitst naar organisatie
levert dit de volgende resultaten op. Van gemeente- en rijkspolitie hebben
respectievelijk 46,3% en 58,7% van de respondenten (ten minste) één vuur-

Tabel 7: Aantal politiefunctionarissen dat formeel met (legaal of illegaal) vuurwapenbezit is
belast

aantal %

uitsluitend illegale vuurwapens 103 42,4
uitsluitend legale vuurwapens 24 9,9
zowel illegale als legale vuurwapens 47 19,3
niet (noch legale noch illegale vuurwapens) 69 28,4

totaal 243 100
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Tabel 8: Gevolgde vuurwapencursussen

cursus

geen vuurwapencursus
vuurwapencursus rechercheschool
LOI-cursus vuurwapens
SSR-cursus vuurwapens
andere cursus vuurwapens
.vuurwapencursus rechercheschool + LOI-cursus
vuurwapencursus rechercheschool + SSR-cursus
vuurwapencursus rechercheschool + andere cursus
LOI-cursus + andere cursus
vuurwapencursus rechercheschool + LOI-cursus + andere cursus

totaal

Hoofdstuk 3

aantal %

130 51,2
83 32,7

1 0,4
3 1,2

23 9,0
1 0,4
2 0,8
7 2,7
1 0,4
3 1,2

254 100

wapencursus doorlopen. Ruim de helft van de functionarissen van het open-
baar ministerie en ongeveer een derde van de functionarissen van rijksre-
cherche en CRI bleken één of meer vuurwapencursussen te hebben gevolgd.
Wordt binnen de groep respondenten van gemeente- en rijkspolitie een on-
derscheid naar rang gemaakt, dan blijken de lagere rangen duidelijk meer
opleiding op vuurwapengebied te hebben dan het midden- en hoger kader:
60,9% versus 24,4%. Onder de totale groep respondenten is de meest ge-
volgde cursus de vuurwapencursus van de rechercheschool (zie tabel 8).

3.2 Illegaal vuurwapenbezit en illegale vuurwapenhandel

3.2.1 Organisatie, tijdsinvestering en activiteiten

Om te achterhalen in hoeverre het politie-apparaat organisatorisch is toege-
rust voor de bestrijding van het bezit en de handel in illegale vuurwapens,
is nagegaan of de korpsen en districten beschikken over organisatie-onder-
delen die permanent en uitsluitend met illegale vuurwapens zijn belast, dan-
wel over onderdelen die voor een gedeelte van de tijd expliciet daarmee be-
last zijn.`

Organisatie-onderdelen die `permanent en uitsluitend' met vuurwapens
zijn belast, bleken in slechts twee plaatsen voor te komen (zie tabel 9). Het
betreft twee korpsen van de gemeentepolitie waar een vuurwapencentrale
en een vuurwapenteam blijken te bestaan.

10 De enquêtevragen over dit onderwerp leverden inconsistente resultaten op: in een aantal
gevallen kwamen de antwoorden van verschillende vertegenwoordigers van één korps of
district niet met elkaar overeen. Om een betrouwbaar beeld te verkrijgen zijn de antwoor-
den op deze vragen voorgelegd aan de assistentie-verbindingsambtenaren van de Vuurwa-
pencentrale van de CRI, en op grond van hun commentaar aangepast. Deze CRI-functio-
narissen zijn zeer goed bekend met de verschillende onderdelen van rijks- en gemeente-
politie die zich met vuurwapens bezighouden.
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Tabel 9: Aanwezigheid van korps- c.q. districtsonderdelen die permanent en uitsluitend met
illegale vuurwapens zijn belast

onderdeel aantal %

geen 138 98,6
vuurwapencentrale 1 0,7
vuurwapenteam 1 0,7

totaal 140 100

Tabel 10: Aanwezigheid van korps- c.q. districtsonderdelen die voor een gedeelte van de tijd
expliciet met illegale vuurwapens zijn belast

onderdeel aantal %

geen 62 44,3
afdeling drugs/wapens 15 10,7
afdeling bijzondere wetten 26 18,6
anders 37 26,4

totaal 140 100

Organisatie-onderdelen die voor een gedeelte van de werktijd expliciet met
illegale vuurwapens zijn belast, blijken op meer plaatsen aanwezig te zijn.
Om precies te zijn in 78 van de 140 aan het onderzoek deelnemende korp-
sen en districten is een dergelijk onderdeel voorhanden (zie tabel 10). In
acht districten van de rijkspolitie is een dergelijk organisatie-onderdeel aan-
wezig en de overige 70 zijn onderdelen van gemeentepolitiekorpsen. Onge-
veer 10% van deze onderdelen zijn afdelingen drugs/wapens, in 18,6% van
de korpsen of districten is de bestrijding van illegale vuurwapens bij de af-
deling bijzondere wetten ondergebracht en in ruim een kwart van de geval-
len is een andere afdeling daarmee belast.

Van de 243 politiemensen die aan het onderzoek hebben deelgenomen,
zijn er in totaal 150 (103 + 47; zie tabel 7) formeel belast met de bestrijding
van illegaal wapenbezit of illegale wapenhandel (61,7%), hetzij volledig,
hetzij voor een gedeelte van de tijd. Voor ongeveer de helft oefenen zij die
taak uit in de functie van `vuurwapenrechercheur', ongeveer 20% is `vuur-
wapencoórdinator' en in 30% van de gevallen wordt die functie anders ge-
noemd.

Hoeveel werktijd deze 150 politiefunctionarissen aan de illegale vuurwa-
pens besteden, is in tabel 11 weergegeven. Opvallend is dat de meeste van
deze politiemensen zich maar voor een klein gedeelte van hun werktijd hier-
mee bezighouden. Ruim 85% van deze functionarissen, die formeel met de
illegale vuurwapens belast zijn, houdt zich daar helemaal nooit, of hoog-
stens een vijfde deel van de werktijd mee bezig! Slechts twee respondenten
zeiden vrijwel hun volledige werktijd aan activiteiten op het gebied van il-
legale vuurwapens te besteden (zie tabel 11).
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Tabel 11: Tijdsbesteding aan illegale vuurwapens

% van werktijd

0
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100
onbekend

totaal

Tabel 12: Oorzaken onvoldoende tijdsbesteding aan illegale vuurwapens*

Hoofdstuk 3

aantal %

11 7,5
117 79,6

7 4,8
7 4,8
3 2,0
2 1,4
3 -

150 100

oorzaak %

gebrek aan opleiding c.q. ervaring 21,5
nauwelijks/geen informatie van collega's 22,4
generale taakstelling 44,9
andere werkzaamheden vragen veel tijd 65,4
vuurwapenhandel of -bezit komen niet/nauwelijks voor 3,7
andere oorzaak 25,2

* Deze vraag is alleen beantwoord door respondenten die hun eigen tijdsbesteding aan vuur-
wapens onvoldoende achtten; dit betreft 105 respondenten. Het was toegestaan meer dan
één antwoord aan te kruisen, waardoor de percentages niet tot 100 optellen.

Tabel 13: Aard tijdsbesteding aan illegale vuurwapens (N 150)

activiteit

executief informatie inwinnen
administratief informatie verwerken
voorbereiden van tactische onderzoeken
verrichten van tactische onderzoeken
assisteren bij tactische onderzoeken
begeleiden/coórdinerenvan tactische onderzoeken
verrichten van technische onderzoeken
administr. afhandeling tactisch/technisch onderzoek
analyseren van recherche-informatie
vorming en implementatie van beleid
toezicht op beleidsuitvoering
anders

aantal %

56 37,3
67 44,7
83 55,3
90 60,0
72 48,0
81 54,0
27 17,3
56 37,3
24 16,0
15 10,0
20 13,3

7 4,7

Aan de respondenten is vervolgens gevraagd of zij hun tijdsinvestering zèlf
voldoende achtten. Van de respondenten die 20% van hun tijd of minder
aan de illegale vuurwapens besteden, meent 32,3% dat die tijdsinvestering
voldoende is; 38,6% vindt die tijdsinvestering `enigszins onvoldoende' en
29,1 % beoordeelt de hoeveelheid aan illegale vuurwapens bestede tijd als
`zwaar onvoldoende'. Bijna 70% van deze functionarissen besteedt naar ei-
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gen zeggen dus te weinig tijd aan de bestrijding van de illegale handel en
het illegale bezit van vuurwapens.

De belangrijkste oorzaken die deze respondenten noemen voor hun gerin-
ge tijdsinvestering op het gebied van vuurwapens, is de generale taakstelling
en het feit dat er door andere werkzaamheden te weinig tijd voor de vuur-
wapens overblijft (zie tabel 12).

In tabel 13 is opgesomd waarmee de respondenten de schaarse tijd die
zij aan illegale vuurwapens besteden, doorbrengen. Het grootste deel van
die tijd gaat in tactische onderzoeken zitten.

3.2.2 Ondersteuning door politie en justitie

Het spreekt vanzelf dat het opsporen en aanbrengen van vuurwapenzaken
vaak in nauw overleg en samenwerking met andere onderdelen van de eigen
organisatie of andere organisaties zal moeten plaatsvinden. Om die reden is
in de enquête een groot aantal vragen opgenomen over onder meer frequen-
tie, aard en effecten van de contacten met andere bij de vuurwapenproble-
matiek betrokken organisatie-onderdelen.

Een korte toelichting op de rol van de verschillende organisatie-onderdelen
is hier wellicht op zijn plaats.

Op lokaal niveau (korps of district) is de opsporing van vuurwapencrimi-
naliteit een taak van de basispolitiezorg, van de recherche danwel van één
of meer van de volgende recherche-onderdelen of -teams: afdeling drugs/
wapens (DRUWA), afdeling vuurwapens, team zware delicten of bureau
georganiseerde criminaliteit. De gemeentepolitie kent daarnaast een afdeling
bijzondere wetten die voor wat betreft de vuurwapens doorgaans met de
controle op het legale vuurwapenbezit is belast. Op lokaal niveau bij zowel
rijks- als gemeentepolitie wordt de opsporing ondersteund door Criminele
Inlichtingen Diensten (CID's); zie bv. Nuijten-Edelbroek (1985). De CID's
verzamelen informatie over potentiële verdachten en als crimineel bekend-
staande personen. Daarbij gaat het vooral om personen die betrokken zijn
(of zullen raken) bij ernstige misdrijven. De CID's beogen kennis te verga-
ren over misdrijven die mogelijk in de toekomst gepleegd worden. De in-
formatiebronnen van de CID's zijn divers, onder andere: surveillance-een-
heden, herkenningsdiensten, infiltranten, tipgevers en informanten die zelf
vaak in het criminele circuit verkeren (zie Spickenheuer, 1985).

De regionale vuurwapencentrales, waarin rijks- en gemeentepolitie sa-
menwerken, hebben tot taak om de op lokaal niveau ontplooide opsporings-
activiteiten te coordineren en te ondersteunen. De regionale CID's (RCID's)
bundelen en analyseren de op lokaal niveau aanwezige informatie.

Op landelijk niveau bestaat een overkoepelende inlichtingendienst: de
landelijke CID (LCID). De landelijke coordinatie van lokale en regionale
opsporingsactiviteiten berust bij de Vuurwapencentrale van de CRI. De
Vuurwapencentrale verzamelt en registreert de uit wapenonderzoeken naar
voren gekomen informatie en stelt de politie op de hoogte van haar bevin-
dingen. Daarnaast houdt de Vuurwapencentrale een registratie bij van in
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Tabel 14: Aantal respondenten dat contact heeft gehad met onderdelen van de eigen organisa-
tie c.q. andere organisatiesi

organisatie/organisatie-onderdeel aantal %

lokaal
recherche
afdeling drugs/wapens c.q. afdeling vuurwapens
team zware delicten c.q. bureau georganiseerde misdaad
afdeling bijzondere wetten
Criminele Inlichtingen Dienst
korps- c.q. districtsleiding

regionaal
regionale vuurwapencentrale
regionale Criminele Inlichtingen Dienst

landelijk
Vuurwapencentrale CRI
Gerechtelijk Laboratorium
landelijke Criminele Inlichtingen Dienst

overig
openbaar ministerie
Ministerie van Justitie

74 64,3
41 27,3
13 6,0
80 43,2

123 51,5
80 33,8

40 21,3
85 33,6

128 49,0
128 48,5

10 3,8

101 40,9
46 17,4

i Aangezien de vraag naar het contact met een organisatie-onderdeel niet van toepassing is op
diegenen die daar zelf aan verbonden zijn, en omdat bovendien sommige organisatie-onder-
delen niet in alle politiekorpsen of -districten voorkomen, is het totaal aantal respondenten
waarop gepercenteerd is, per organisatie-onderdeel verschillend.

beslag genomen, gestolen en vermiste schietwapens, alsmede van personen
die wegens illegaal vuurwapenbezit met de politie in aanraking gekomen
zijn. Voorts biedt de Vuurwapencentrale ondersteuning bij meer ingewik-
kelde opsporingsonderzoeken en geeft voorlichting aan politie en justitie
over ontwikkelingen in de vuurwapencriminaliteit (Gerding, 1989). Een an-
dere landelijke voorziening is het Gerechtelijk Laboratorium (te Rijswijk).
De afdeling wapens en explosieven van het laboratorium verricht technisch
onderzoek aan wapens, hulzen en munitie, dat voor de opsporing uiterst re-
levante informatie kan opleveren (zie ook paragraaf 4.8).

In de praktijk blijken de respondenten het meest contact te onderhouden
met de recherche, de lokale CID's, de Vuurwapencentrale van de CRI en
het Gerechtelijk Laboratorium. Om en nabij de helft van de respondenten
heeft in het jaar voorafgaand aan de enquête weleens contact met die orga-
nisatie-onderdelen gehad in verband met illegaal vuurwapenbezit of vuur-
wapenhandel (zie tabel 14). Met de regionale vuurwapencentrales, de teams
zware delicten c.q. bureaus georganiseerde misdaad, de LCID en het Minis-
terie van Justitie bleek relatief weinig contact te zijn geweest.

Over de aard van deze contacten en over de mening van de respondenten
inzake de aandacht, deskundigheid en inzet van mensen en middelen, is per
organisatie-onderdeel een aantal vragen in de enquête opgenomen. Afzon-
derlijke bespreking van de antwoorden op al die vragen (ruim 100) zou een
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bijzonder eentonige opsomming van feiten en feitjes opleveren. Om dat te
voorkomen wordt in het navolgende volstaan met een globale bespreking
van de belangrijkste resultaten, uitgesplitst per organisatie. Een volledig
overzicht van de antwoorden op deze vragen is in tabelvorm in bijlage 2
opgenomen." Opgemerkt moet worden dat sommige van deze enquêtevra-
gen door vrij grote aantallen respondenten met `weet niet / geen mening'
beantwoord werden. De resultaten moeten derhalve met enige reserve beke-
ken worden.

Recherche
Bijna twee derde van de respondenten is in het afgelopen jaar weleens met
de recherche in aanraking geweest in verband met vuurwapens. Het meren-
deel van de contacten had betrekking op concrete zaken. Over de aandacht
van de recherche voor de vuurwapenproblematiek, de deskundigheid en de
inzet van mankracht zijn relatief weinig respondenten positief: 54,1 % zegt
dat de aandacht onvoldoende is, 70,3% beoordeelt de deskundigheid nega-
tief en eveneens 70,3 % vindt dat te weinig rechercheurs op vuurwapenzaken
gezet worden.

Afdeling drugs/wapens c. q. afdeling vuurwapens
Iets meer dan een kwart van de respondenten heeft in het voorgaande jaar
in verband met illegale vuurwapens contact gehad met een DRUWA- of
vuurwapenafdeling. Volgens ruim drie kwart van die respondenten resul-
teerden de contacten in de aanpak van concrete zaken. Ruim een derde van
degenen die met een DRUWA- of vuurwapenafdeling contact gehad heb-
ben, vindt dat deze afdelingen onvoldoende aandacht hebben voor de illega-
le vuurwapens (36,6%). En 43,9% meent dat deze afdelingen daar te wei-
nig mankracht in investeren. Daarentegen is men over de deskundigheid van
de DRUWA- c.q. vuurwapenafdelingen in het algemeen tevreden: 70,7%
zegt dat daar voldoende deskundigheid aanwezig is.

Team zware delicten c. q. bureau georganiseerde misdaad
Dertien respondenten (6,0%) zijn in het afgelopen jaar met een team zware
delicten of bureau georganiseerde misdaad in contact geweest. Dit kleine
aantal respondenten laat niet toe conclusies te verbinden aan de aard van
deze contacten. Een verdere bespreking van de vragen die hierover gesteld
zijn, blijft dan ook achterwege.

Afdeling bijzondere wetten
Ruim 40% van de ondervraagde politie- en justitiefunctionarissen is in het
afgelopen jaar weleens in contact getreden met een van de afdelingen bij-

De vragen over de contacten met een organisatie-onderdeel zijn uiteraard alleen van toe-
passing op respondenten die zelf niet bij dat onderdeel werkzaam zijn en derhalve alleen
door die respondenten ingevuld. Daarnaast zijn vragen soms niet van toepassing aangezien
niet alle organisatie-onderdelen overal bestaan, zoals bijvoorbeeld een `bureau georgani-
seerde misdaad'.
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zondere wetten, voornamelijk in verband met operationele aangelegenheden.
De deskundigheid van de afdelingen bijzondere wetten wordt over het alge-
meen als voldoende beoordeeld. Daarentegen vindt slechts 20 % van deze
respondenten dat de afdeling bijzondere wetten genoeg mankracht in het il-
legale vuurwapenbezit en de illegale vuurwapenhandel investeert.

Criminele Inlichtingen Dienst
Meer dan 50% van de respondenten heeft weleens contact met een CID ge-
had over de illegale vuurwapens. Voor het overgrote deel betrof het opera-
tionele contacten, waarbij soms ook het beleidsmatige aspect aan de orde
kwam. Bijna de helft van deze respondenten meent dat de CID's voldoende
aandacht voor de illegale vuurwapens hebben (48%), ruim een kwart vindt
juist van niet (28,5%) en ongeveer een kwart heeft daarover geen mening
(23,6%). Volgens ruim een derde van de respondenten (35,8%) laat de des-
kundigheid van de CID's op het gebied van vuurwapens te wensen over,
28,5% vindt dat de CID's op dat gebied wel voldoende deskundig zijn en
35,8% heeft daar geen mening over. De personele inzet van de CID's is
volgens 41,5% van de respondenten onvoldoende.

Korpsleiding
Ongeveer een derde van de respondenten blijkt met de korpsleiding contact
gehad te hebben over illegale vuurwapens. Ruim de helft van deze respon-
denten (56,3%) meent dat de korpsleiding onvoldoende aandacht voor vuur-
wapens heeft, eveneens meer dan de helft beoordeelt de deskundigheid van
de korpsleiding op dit gebied als onvoldoende en maar liefst 66,3% zegt
dat de korpsleiding onvoldoende personeel inzet bij de bestrijding van ille-
gaal vuurwapenbezit en de illegale vuurwapenhandel.

Regionale vuurwapencentrale
Minder dan een kwart van de respondenten heeft in het voorgaande jaar
contact met een van de regionale vuurwapencentrales over illegale vuurwa-
pens gehad (22,2%). Voorzover die contacten er geweest zijn, resulteerden
die vooral in de aanpak van concrete zaken. Meer dan de helft van de res-
pondenten die met een regionale vuurwapencentrale contact gehad hebben,
achtte de deskundigheid bij die centrale voldoende. Een antwoord over de
inzet van mensen en middelen bij de regionale vuurwapencentrales moesten
de meeste respondenten schuldig blijven.

Regionale Criminele Inlichtingen Dienst
Een derde van de respondenten heeft in het voorgaande jaar weleens met de
RCID contact gehad over illegale vuurwapens. Ruim 60% van deze respon-
denten geeft aan dat naar aanleiding daarvan concrete zaken aangepakt zijn.
Over de aandacht die de RCID's voor de illegale vuurwapens hebben, ver-
schillen de meningen: 31,8% van de respondenten die weleens contact met
de RCID gezocht hebben, vindt dat de RCID's voldoende aandacht aan
vuurwapens besteden, terwijl 30,6% juist het tegendeel vindt en 37,6% zich
van een mening onthoudt. Op de vraag of de RCID over voldoende deskun-
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digheid op dat gebied beschikt, antwoordt 20% bevestigend, 28,2% ontken-
nend, en meer dan helft (51,8%) zegt dat niet te weten. Bijna de helft van
de respondenten geeft te kennen dat bij de RCID geen contactpersoon voor
vuurwapenzaken aanwezig is, ruim een kwart weet niet of een dergelijke
persoon beschikbaar is en slechts 22,4% meldt dat er wèl een contactper-
soon voor vuurwapens bij de RCID aanwezig is.

Vuurwapencentrale van de CRI
Ongeveer de helft van de respondenten heeft in het afgelopen jaar contact
met de Vuurwapencentrale van de CRI gehad. De contacten betroffen voor-
al operationele zaken. Ruim de helft van de respondenten die contact met
de Vuurwapencentrale gehad hebben, oordeelt positief over de aandacht die
deze centrale aan illegale vuurwapens besteedt en bijna drie kwart van deze
respondenten vindt dat de vuurwapencentrale over voldoende deskundigheid
op dit gebied beschikt. Minder duidelijk zijn de meningen over de personele
inzet van de Vuurwapencentrale: 18% noemt die voldoende, 14,8% onvol-
doende en 67,2% heeft daar geen mening over.

Gerechtelijk Laboratorium
Circa de helft van de in het onderzoek betrokken politie- en justitiefunctio-
narissen is in het afgelopen jaar weleens met het Gerechtelijk Laboratorium
in contact geweest. Doorgaans ging het dan om concrete vuurwapenzaken.
Meer dan de helft van deze respondenten vindt dat het laboratorium vol-
doende aandacht besteedt aan vuurwapens en de deskundigheid van het labo-
ratorium wordt over het algemeen voldoende bevonden.

Over het Gerechtelijk Laboratorium zijn enkele extra vragen gesteld. Ge-
vraagd is hoe het laboratorium reageert op schriftelijke verzoeken om tech-
nisch onderzoek aan wapens en/of munitie. Volgens 30,9% van de respon-
denten wordt tijdig een schriftelijk rapport door het laboratorium terugge-
stuurd, 37,4% had de ervaring dat het laboratorium te laat schriftelijk rap-
porteerde. Tevens is de respondenten gevraagd of zij behoefte hebben aan
publikaties van het Gerechtelijk Laboratorium over technische aspecten van
vuurwapens en munitie, over richtlijnen van het laboratorium aangaande de
wijze van toelevering van te onderzoeken wapens en munitie en over criteria
van het laboratorium ten aanzien van al of niet voor onderzoek te accepte-
ren vuurwapens en munitie. De antwoorden op deze drie vragen waren be-
vestigend: respectievelijk 85,9%, 70,3% en 86,7% zou op die punten graag
informatie van het Gerechtelijk Laboratorium willen hebben.

Landelijke Criminele Inlichtingen Dienst
Contacten met de LCID blijken sporadisch voor te komen: slechts tien res-
pondenten (3,8%) zijn in het afgelopen jaar vanwege illegale vuurwapens
met deze dienst in contact geweest. Gezien dit geringe aantal respondenten,
blijft een bespreking van de antwoorden op de vragen over de LCID achter-
wege.
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Openbaar ministerie
Ongeveer 40% van de ondervraagden heeft in het afgelopen jaar met het
openbaar ministerie contact gehad in verband met vuurwapens. Over de aan-
dacht van het openbaar ministerie voor vuurwapenzaken, de deskundigheid
op dat gebied en de inzet van personeel heeft ruwweg de helft van deze res-
pondenten geen mening. Respectievelijk 24,8%, 16,8% en 6,9% noemt de
aandacht, deskundigheid en personele inzet van het openbaar ministerie vol-
doende en achtereenvolgens 31,7% 24,8% en 26,7% beoordeelt het open-
baar ministerie wat die aspecten betreft, negatief. Voorzover contacten met
het openbaar ministerie plaatsgevonden hebben, hadden deze meestal betrek-
king op concrete vuurwapenzaken.

Ministerie van Justitie
Ruim 80% van de respondenten heeft in de regel geen contact met het Mi-
nisterie van Justitie over de illegale vuurwapens. Voorzover daarover wel
met het ministerie contact bestaat, betreft het meestal beleidsmatige zaken.
Een derde van de respondenten meent dat het ministerie onvoldoende aan-
dacht voor de vuurwapens heeft; ongeveer een kwart meent dat de deskun-
digheid van het ministerie op dit gebied onvoldoende is en eveneens een
kwart vindt dat de personele inzet van het ministerie op dit gebied te wensen
overlaat. Wat betreft de aandacht, deskundigheid en personele inzet, geven
relatief grote aantallen respondenten aan dat zij niet weten hoe de stand van
zaken op het ministerie is: respectievelijk 45,7%, 52,2% en 67,4% kruiste
het antwoord `weet ik niet / geen mening' aan.

3.3 Legaal vuurwapenbezit

Van de 243 responderende politiemensen zijn er 71 formeel belast met toe-
zicht op het legale vuurwapenbezit (29,1 %). Ongeveer twee derde van deze
functionarissen heeft daarnaast overigens ook de illegale vuurwapens in por-
tefeuille. De hoeveelheid tijd die deze respondenten aan legaal vuurwapen-
bezit besteden, is in tabel 15 weergegeven.

De tijdsinvestering in controle op het legale vuurwapenbezit wordt door
iets minder dan een derde van de 71 respondenten (29,6%) als `voldoende'

Tabel 15: Tijdsbesteding aan legaal vuurwapenbezit

% van werktijd aantal %

0 1 1,4
1-20 51 71,8
21-40 15 21,1
41-60 3 4,2
61-80 1 1,4
81-100 0 0,0
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Tabel 16: Aard tijdsbesteding legaal vuurwapenbezit (N=71)

activiteit

executief informatie inwinnen
administratief informatie verwerken
controles bij verlof- en jachtaktehouders thuis
controles van verlof- en jachtaktehouders aan politiebureau
controles bij schietverenigingen
controles in het jachtveld
controles op het bezit van vergunningen
administratieve controle op documenten
controles bij wapenhandelaren
controles bij verzamelaars van wapens en munitie
advies geven aan hoofd plaatselijke politie inzake aanvragen van

vergunningen, consenten, vestiging van wapenhandelaren,
schietverenigingen, enz.

controle vuurwapenadministratie bij politie
contacten met instanties zoals bijvoorbeeld het Ministerie van Justitie,

commissaris van de koningin, rijksrecherche, inzake naleving
~bepalingen

aantal %

23 32,4
52 73,2
51 71,8
44 62,0
22 31,0
29 40,8
38 53,5
42 59,2
16 22,5
34 47,9

58 81,7
9 12,7

36 50,7

beoordeeld; bijna de helft (47,9%) noemt de eigen tijdsinvestering 'enigs-
zins onvoldoende' en 22,5% vindt de hoeveelheid tijd die zij aan legale
vuurwapens besteden, `zwaar onvoldoende'. De meest aangegeven oorzaak
voor de onvoldoende tijdsinvestering (zie tabel 16) is het feit dat andere
werkzaamheden te veel tijd opslokken.

3.4 Regionaal overleg over legaal en illegaal vuurwapenbezit

In deze paragraaf wordt bekeken in hoeverre een viertal regionale danwel
ressortelijke overlegvormen bijdraagt tot de bestrijding van vuurwapencri-
minaliteit, in zowel het legale als het illegale circuit. Het zijn de regionale
vuurwapenvergadering, het regionaal CID-overleg, het ressortelijk vuurwa-
penoverleg en het regionaal overleg bijzondere wetten.

Regionale vuurwapenvergadering
Ongeveer een kwart van de respondenten neemt in de regel deel aan een re-
gionale vuurwapenvergadering (24,6%). Deze vergaderingen vinden enkele
keren per jaar plaats en betreffen zowel " operationele als beleidsmatige za-
ken. In ongeveer de helft van de gevallen worden die vergaderingen voor-
gezeten door het hoofd van de regionale vuurwapencentrale en bij circa een
kwart van die vergaderingen treedt een lid van het openbaar ministerie als
voorzitter op. De meeste vergadertijd wordt aan de bestrijding van de ille-
gale vuurwapens besteed; in vergelijking daarmee krijgt de controle op het
legale bezit vrij weinig aandacht.
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Regionaal CID-overleg
Regionale CID-vergaderingen worden door 19 respondenten bijgewoond
(7,2%). Aan de problematiek van de illegale vuurwapens blijkt in deze ver-
gaderingen nauwelijks aandacht besteed te worden: volgens 15 van de 19
respondenten varieert de tijdsbesteding aan dat onderwerp van 1% tot 20%,
3 respondenten moeten een antwoord op die vraag schuldig blijven en 1 res-
pondent zegt dat 21 % tot 40% van de tijd aan de illegale vuurwapens wordt
besteed. De legale vuurwapens komen nog minder aan bod: volgens 11 van
de 19 respondenten helemaal nooit, volgens 5 respondenten wordt daar 1%
h 20% vergadertijd aan besteed en 3 respondenten weten het niet. Iets min-
der dan de helft van de respondenten zegt dat naar aanleiding van het regio-
nale CID-overleg concrete vuurwapenzaken aangepakt worden.

Ressortelijk vuurwapenoverleg
Aan het ressortelijk vuurwapenoverleg (vanouds de REVUCOM) nemen 32
respondenten deel (12,1%). Vrijwel alle responderende openbaar-ministerie-
functionarissen (12 van de 14) zeiden deze vergaderingen bij te wonen; van
de responderende functionarissen van gemeente- en rijkspolitie bezoekt
slechts een fractie deze vergaderingen, respectievelijk 16 van de 196 (8,2%)
en 2 van de 47 (4,3%).

In één ressort vindt enige vorm van vuurwapenoverleg minder dan een-
maal per jaar plaats, in de overige vier ressorten twee à drie keer per jaar.
De aard van dit overleg, dat overal door een lid van het openbaar ministe-
rie wordt voorgezeten, is beleidsmatig, met het accent op de wetgeving.
Hoewel ook wel concrete vuurwapenzaken aan de orde komen, worden naar
aanleiding van dit overleg nauwelijks concrete zaken aangepakt. Ongeveer
80% van de vergadertijd wordt aan de illegale vuurwapens besteed; aan het
legale wapenbezit wordt weinig vergadertijd gespendeerd.

Regionaal overleg bijzondere wetten
Aan het regionaal overleg bijzondere wetten nemen 18 respondenten deel
(6,8%). Aan de controle op het legale vuurwapenbezit wordt weinig tijd
besteed (volgens 11 van de 18 deelnemende respondenten wordt daar 1% à
20% van de vergadertijd aan besteed, terwijl slechts enkele respondenten
melding maken van een meer intensieve besteding). De illegale vuurwapens
komen evenmin uitvoerig aan bod: volgens 5 respondenten nooit, volgens 5
respondenten 1 % à 20% van de vergadertijd, 3 respectievelijk 4 responden-
ten geven aan dat 41 % tot 60 % en 61 % tot 80% van de vergadertijd aan
dat onderwerp wordt besteed. Vijf van de respondenten die aan het regio-
naal overleg bijzonder wetten deelnemen, zeggen dat naar aanleiding van
de vergaderingen concrete zaken aangepakt worden en volgens 10 respon-
denten is dat niet het geval.
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3.5 Strafvordering in vuurwapenzaken

Aan de 14 functionarissen van het openbaar ministerie die aan het onder-
zoek hebben deelgenomen, zijn enkele vragen over de praktijk van de straf-
vordering in vuurwapenzaken voorgelegd.

De richtlijnen voor het strafvorderingsbeleid in wapenzaken, die sinds de
inwerkingtreding van de WWM van kracht zijn, bleken bij alle openbaar-
ministeriefunctionarissen bekend te zijn. Ruim de helft zei dat zij zelf of
collega's van hetzelfde parket deze richtlijnen `altijd' of `meestal wel' vol-
gen. Iets minder dan de helft (vijf officieren) zei deze richtlijnen `meestal
niet' of in `de helft van de gevallen' te volgen. Daarvoor werden verschil-
lende redenen genoemd. Driemaal werd geantwoord dat de strafvorderings-
richtlijnen niet aansluiten op de ernst van de gepleegde feiten; eveneens
drie keer werd geantwoord dat de strafvorderingsrichtlijnen niet gevolgd
werden, omdat de rechter in het merendeel van de wapenzaken onder de
eis van het openbaar ministerie vonnist, en het feit dat de rechter vorige
richtlijnen van het openbaar ministerie in wapenzaken ook al niet `volgde',
werd twee keer genoemd. Desondanks zeiden tien van de openbaar-ministe-
riefunctionarissen dat zij zelf of hun collega's de strafvorderingsrichtlijnen
ter zitting `meestal wel of altijd uitdrukkelijk aan de rechter ter kennis te
brengen'. Volgens drie officieren werd de eis van het openbaar ministerie
in `ongeveer de helft van de gevallen strikt door de rechter overgenomen'
en zes officieren antwoordden dat de rechter dat `meestal wel' doet.

3.6 Samenvatting en conclusie

De in dit hoofdstuk besproken enquêteresultaten overziend, kan niet anders
geconcludeerd worden dan dat de inspanningen van politie en justitie op het
gebied van de vuurwapencriminaliteit te wensen overlaten. Het vuurwapen-
specialisme in de politie-organisatie is vrijwel uitgestorven. Politie-onderde-
len die zich permanent en uitsluitend met de illegale vuurwapens bezighou-
den, blijken nauwelijks nog te bestaan. Onderdelen die voor een gedeelte
van de tijd expliciet met vuurwapens belast zijn, komen in iets meer dan de
helft van de korpsen en districten voor; dat betekent dat ruim 40% van de
korpsen en districten het zonder een dergelijke afdeling moet stellen. Poli-
tiefunctionarissen die zich nog met vuurwapens -hetzij legale, hetzij illega-
le wapens -bezighouden, besteden hier doorgaans hoogstens een vijfde van
hun werktijd aan. De belangrijkste oorzaak daarvan is volgens de respon-
denten dat andere werkzaamheden te veel tijd vergen. Bovendien heeft ruim
de helft van de respondenten geen scholing op dit specifieke terrein ge-
volgd. De frequentie, aard en resultaten van de contacten met andere be-
trokken organisatie-onderdelen, zoals recherche-afdelingen, regionale vuur-
wapencentrales, CID's en landelijke ondersteunende diensten blijken lang
niet optimaal te zijn. Het algemene beeld dat uit de enquête-resultaten naar
voren komt, is dat de vuurwapencriminaliteit zich slechts in een gebrekkige
aandacht van politie en justitie kan verheugen.



4 Knelpunten en oplossingen: verslag van
de groepsgesprekken

4.1 De groepsgesprekken

In het hele land hebben bijeenkomsten plaatsgevonden waar gediscussieerd
is over de knelpunten in de aanpak van de vuurwapencriminaliteit en moge-
lijke oplossingen daarvoor. In totaal hebben 24 groepsgesprekken plaatsge-
vonden: 20 bij de rijks- en gemeentepolitie, 3 bij het openbaar ministerie
en 1 bij CRI en rijksrecherche. Daarnaast is in een aparte bijeenkomst het
hoofd van de afdeling wapens en explosieven van het Gerechtelijk Laborato-
rium geinterviewd (zie hoofdstuk 2 voor een meer uitgebreide toelichting op
de methode van onderzoek). In dit hoofdstuk wordt van de groepsgesprek-
ken en het interview bij het laboratorium verslag gedaan.

4.2' Problemen inherent aan vuurwapencriminaliteit

De rol van politie en justitie in de bestrijding van de vuurwapencriminali-
teit staat in dit onderzoek centraal. Desondanks kan niet voorbijgegaan wor-
den aan enkele door de respondenten genoemde problemen die vooral te
maken hebben met de aard van vuurwapencriminaliteit en ontwikkelingen in
de samenleving, en in mindere mate met de inzet van politie en justitie op
dit terrein.

In de eerste plaats is dat de volgens de respondenten steeds groeiende
,omvang van het illegaal wapenbezit. Zo zouden veel `gewone' inbrekers en
ook drugdealers tegenwoordig al met een vuurwapen op zak rondlopen, iets
wat enkele decennia geleden nog uitsluitend onder `zware criminelen' voor-
kwam. De samenleving wordt steeds agressiever en harder, zo menen som-
mige respondenten. De drempel om met een vuurwapen te schieten zou la-
ger worden. En in een bepaalde wijk van een van de grote steden in ons
land zouden steeds meer burgers ertoe overgaan zich om veiligheidsredenen
te bewapenen.

In direct verband met deze tendens staat de aanvoer van vuurwapens van-
uit omliggende landen. Vooral België is natuurlijk berucht wat dit betreft.
De open grenzen maken het uiterst gemakkelijk om vuurwapens Nederland
binnen te brengen. Respondenten in het zuiden van het land merkten op dat
het nauwelijks zin heeft om tegen illegaal wapenbezit op te treden: `Het is
dweilen met de kraan open, zolang in België de regelgeving niet aangepast
wordt'. Die situatie wordt door de politie als demotiverend ervaren. ` De

12 Overigens is in België recentelijk enige verbetering ingetreden door de invoering van een
registratieplicht bij verkoop van vuurwapens aan particulieren.
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oplossing voor dit probleem ligt in de harmonisatie van vuurwapenwetge-
ving in internationaal verband (zie ook hoofdstuk 1).

Een ander probleem, inherent aan dit type criminaliteit, is dat vuurwa-
pendelicten zich in vergelijking met andere feiten moeilijk laten opsporen.
Het illegaal bezit van een vuurwapen is op zich al strafbaar. Echter, het be-
zit van een vuurwapen valt nauwelijks door de politie te constateren zolang
mensen het wapen gewoon ergens hebben opgeborgen. De politie moet het
derhalve hebben van betrapping op heterdaad en van CID-informatie. Dat
maakt het rechercheren naar vuurwapens in zowel tactisch als technisch op-
zicht ingewikkeld en tijdrovend, daar waren de respondenten het over eens.
Eveneens zou het volgens de respondenten moeilijk zijn om grip op de (in-
ternationale) handel te krijgen.

4.3 Prioriteit

Unaniem waren de respondenten van mening dat vuurwapenzaken geen pri-
oriteit krijgen. Overal in het land, zowel door de rijks- en gemeentepolitie
als door het openbaar ministerie werd dit probleem genoemd. Vuurwapen-
criminaliteit is een `stiefkindje' geworden. Het krijgt geen prioriteit en der-
halve wordt er nauwelijks of geen personeel voor ingezet. De prioriteiten
liggen elders, vrijwel overal krijgen Opiumwetdelicten de prioriteit. Hier
en daar werd gezegd dat aan milieudelicten en woninginbraken de prioriteit
gegeven werd. Maar in vrijwel het hele land lijkt de prioriteit bij drugzaken
te liggen. De volgende uitspraken illustreren dit. `Drugzaken liggen politiek
beter.' `Een kilo dope "scoort", een vuurwapen niet.' `Met een kilo coke
kom je op de tv en met een paar vuurwapens niet.'

Een gevolg van het gebrek aan prioriteit is dat er op ad hoc basis wordt
gewerkt: in de opsporing is structureel geen plaats voor vuurwapens inge-
ruimd, er wordt uitsluitend op incidenten gereageerd. Of er iets aan vuur-
wapens wordt gedaan, is vooral afhankelijk van het hobbyisme van enkele
rechercheurs. Gericht onderzoek naar vuurwapens vindt nauwelijks nog
plaats. Talloze tips blijven liggen. Vaak gebeurt het zelfs dat niet verder
wordt gerechercheerd op vuurwapens die tijdens de opsporing van andere
delicten tevoorschijn komen. De herkomst van het wapen wordt niet getra-
ceerd, evenmin als wordt nagetrokken of het wapen misschien al bij eerdere
feiten is gebruikt. Soms worden de wapens gewoon vernietigd. Zelfs naar
een wapen waarmee een moord gepleegd is, wordt vaak niet verder gere-
chercheerd.

Die situatie lijkt te worden versterkt doordat zowel bij rijks- als gemeen-
tepolitie de verantwoordelijkheid voor de vuurwapens vaak is ondergebracht
bij afdelingen die daarnaast nog andere taken in portefeuille hebben, bij-
voorbeeld de DRUWA-afdelingen. In de volgende paragraaf komt de rol
van vuurwapenspecialisten nog nader aan de orde.

Meermalen viel in verband met het gebrek aan prioriteit voor vuurwa-
pens een verwijt van de politie in de richting van het openbaar ministerie te
beluisteren. Van het openbaar ministerie werd verwacht dat het `sturend'
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zou optreden. Af en toe leek het erop of het openbaar ministerie en de poli-
tie elkaar de `zwarte piet' probeerden toe te schuiven. Zo werd door het
openbaar ministerie gesteld dat de politie te weinig vuurwapenzaken aanle-
vert. Het openbaar ministerie betreurde het dat het niet over machtsmidde-
len beschikt om meer aandacht van de politie voor vuurwapens af te dwin-
gen. Anderzijds waren echter van de kant van het openbaar ministerie ook
geluiden te horen dat men daar zelf evenmin prioriteit aan vuurwapenzaken
geeft. Officieren van justitie onder de respondenten gaven aan dat het open-
baar ministerie - net als de politie - vooral ad hoc werkt.

De afstemming van prioriteiten tussen verschillende onderdelen van het
politie- en justitie-apparaat blijkt voor problemen te kunnen zorgen. Soms
verschillen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie: lokale korpsen
hebben soms zelf prioriteiten gesteld, onafhankelijk van landelijk of arron-
dissementelijk vastgestelde prioriteiten. Bovendien is het volgens de respon-
denten soms onmogelijk om aan de gestelde prioriteiten vast te houden door
het dagelijkse `aanbod' van zaken.

Op het eerste gezicht lijkt de oplossing voor dit probleem voor de hand te
liggen: een hogere prioriteit aan vuurwapenzaken geven, structureel meer
mankracht inzetten en een betere afstemming van prioriteiten. Zo eenvoudig
liggen de zaken echter niet. De hoeveelheid werk die politie en justitie aan-
kunnen, is niet onbegrensd. Het geven van prioriteit aan vuurwapens zou
betekenen dat andere zaken noodgedwongen moeten blijven liggen. Wan-
neer prioriteiten gesteld worden, moet ook aangegeven worden ten koste
van welke zaken dat zal moeten gaan. Met andere woorden: er moeten dan
ook posterioriteiten aangegeven worden. Dat vereist politieke keuzes.

Een ander probleem in verband met de prioriteitenstelling is dat er wei-
nig cijfermateriaal over de omvang van het probleem voorhanden is, zo
werd diverse keren door politiefunctionarissen opgemerkt. `En zolang het
probleem niet de pan uitrijst is het als korps- of districtsleiding moeilijk om
daar prioriteit aan te geven.' Maar daar staat dan weer tegenover dat derge-
lijke cijfers niet boven tafel komen als er niet gericht op vuurwapens gere-
chercheerd wordt.

4.4 Generale taakstelling

Zoals bekend, is in de jaren tachtig het politie-apparaat gereorganiseerd. De
generale taakstelling werd ingevoerd: gespecialiseerde politietaken werden
in de basispolitiezorg ondergebracht. Aldus verdwenen op lokaal niveau
veel van de gespecialiseerde vuurwapenteams. Op de geluiden in het land
afgaand, heeft deze ontwikkeling desastreuze gevolgen voor de bestrijding
van vuurwapencriminaliteit gehad. Talloze keren is door de respondenten
tijdens de discussies in het land naar voren gebracht dat mèt de invoering
van de generale taakstelling de aandacht voor bestrijding van de vuurwapen-
criminaliteit is verflauwd.

Het probleem is volgens de respondenten dat vuurwapencriminaliteit ge-
specialiseerde tactische en technische deskundigheid vereist, alsmede kennis
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van de wapenwetgeving (zie ook de paragrafen 4.6 en 4.11). Het is een on-
mogelijke eis om dat van iedere generalist te verlangen. Als gevolg van de
verdwijning van de lokale vuurwapenspecialisten kregen de in 1970 opge-
richte vuurwapencentrales op regionaal niveau steeds minder zaken te doen.
Vrijwel overal zijn de regionale vuurwapencentrales opgedoekt of bestaan
alleen nog op papier, zo werd meermalen door de respondenten meege-
deeld. De respondenten ervaren het aldus ontstane gebrek aan overleg en
coordinatie op regionaal niveau als een gemis.

4.5 Vuurwapenrechercheurs in deeltijd

Niet overal heeft de generale taakstelling toegeslagen. Er bestaan nog steeds
vuurwapenrechercheurs. Hoe ideaal dat misschien mag lijken, ook daar is
een probleem aan verbonden. Op lokaal niveau is er vaak te weinig werk
voor een full-time vuurwapenrechercheur, bijvoorbeeld in kleinere gemeen-
ten. Het gevolg is dat het vuurwapenwerk in een deeltijdfunctie terecht-
komt. De betrokken rechercheurs krijgen daarnaast bijvoorbeeld ook drug-
zaken of milieucriminaliteit in portefeuille. Vaak krijgen die andere taken
dan de overhand (prioriteitenstelling).

4.6 Deskundigheid

Een andere belemmering in de aanpak van de vuurwapencriminaliteit is een
gebrek aan deskundigheid op het specifieke terrein van de vuurwapens."
Het ziet ernaar uit dat die in alle geledingen van het politie- en justitie-appa-
raat sterk te wensen overlaat. De politie blijkt een wapen vaak niet te kun-
nen identificeren, omdat zij niet weet waar type-aanduiding of nummers
aangebracht zijn. Als een politiefunctionaris niet kan vaststellen om welk
type wapen het gaat, dan weet hij ook niet of en zo ja, welke regels worden
overtreden. Ook bij het openbaar ministerie en de rechterlijke macht is de
kennis op vuurwapengebied gebrekkig, zo werd door de politie, door de
rijksrecherche, maar ook door het openbaar ministerie zelf verkondigd.

Om die situatie te wijzigen zou er meer aan opleiding gedaan moeten
worden. Voor de vuurwapencursus van de rechercheschool in Zutphen
bestaan echter wachtlijsten. De respondenten suggereerden om de capaciteit
van deze cursus te vergroten. Tevens werd voorgesteld om in de primaire
politie-opleiding meer aandacht aan vuurwapens te schenken.

13 Het deskundigheidsprobleem betreft ook de complexiteit van de Wet wapens en munitie;
deze komt apart aan de orde in paragraaf 4.11.
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4.7 Informatievoorziening

Diverse malen is door de politiefunctionarissen onder de respondenten ge-
wezen op een gebrekkige informatievoorziening van de kant van de CID's.
Volgens sommige respondenten zou dat te wijten zijn aan het feit dat ook
sommige CID's zich voor het grootste deel van de werktijd met verdovende
middelen bezighouden. Opgemerkt werd dat zèlfs de informanten van de
CID in de veronderstelling leven dat de politie niet meer in informatie over
vuurwapens is geïnteresseerd. Overigens is men niet in het hele land onte-
vreden over de informatievoorziening. Enkele keren werd door politiemen-
sen melding gemaakt van grote hoeveelheden `tips' omtrent illegaal wapen-
bezit (die overigens wegens gebrek aan mankracht niet onderzocht werden).

Behalve kritiek op de informatievoorziening door de CID's, werden aan-
merkingen gemaakt op de informatievoorziening op landelijk niveau. De on-
dersteuning vanuit de CRI zou te wensen over laten en de contacten met de
Vuurwapencentrale van de CRI werden door enkele respondenten als slecht
gekarakteriseerd.

De respondenten doen de suggestie om de informatievoorziening te ver-
beteren door `een informatiestroom op basis van CID-bestanden' tot stand
te brengen- EenEen aantal respondenten stelde voor om een nationaal wapenre-
gister, vergelijkbaar met het registratiesysteem voor motorvoertuigen, aan
te leggen.

4.8 Ondersteuning door het Gerechtelijk Laboratorium

Het Gerechtelijk Laboratorium heeft tot taak het verrichten van natuurwe-
tenschappelijk en technisch onderzoek ten behoeve van politie en justitie. In
verband met vuurwapenzaken wordt het Gerechtelijk Laboratorium jaarlijks
ruim duizend keer benaderd met verzoeken om technisch onderzoek aan
wapens, munitie of hulzen: in 1989 kwamen 1.388 verzoeken tot onderzoek
bij het laboratorium binnen, in 1990 waren dat er 1.060. Het merendeel van
de verzoeken is afkomstig van de gemeentepolitie." Ongeveer 60% van
de onderzoeksaanvragen betreft het vergelijken van proefkogels en -hulzen
van door de politie in beslag genomen wapens ter zake van overtreding van
de WWM met bij het laboratorium aanwezige kogels en huizen die zijn aan-
getroffen bij misdrijven waarvan het schietwapen nog niet is opgespoord. In
circa 30% van de onderzoeksaanvragen gaat het om wapens, kogels en/of
hulzen die van schietpartijen afkomstig zijn.

In hoeverre is het laboratorium in staat aan de verzoeken tot onderzoek
te voldoen? Zoals hierboven reeds vermeld, werden in de jaren 1989 en
1990 respectievelijk 1.388 en 1.060 verzoeken tot onderzoek ingediend. In
1989 heeft het laboratorium 1.061 schriftelijke rapportages uitgebracht,

14 Van de in 1990 aangevraagde onderzoeken was 77,5% afkomstig van de gemeentepolitie
(waaronder 31% van het Amsterdamse korps), 19,6% van de rijkspolitie, 0,9% van de
koninklijke marechaussee en 2,3 % van diverse andere diensten.



44 Hoofdstuk 4

waarvan er 313 betrekking hadden op aanvragen uit voorgaande jaren; te-
vens werden 31 zaken mondeling afgedaan danwel opgelegd. In 1990 wer-
den 525 schriftelijke rapportages verzorgd, waarvan er 191 op voorgaande
jaren betrekking hadden; daarnaast werden 53 zaken mondeling afgedaan of
opgelegd. Duidelijk is dat het Gerechtelijk Laboratorium niet aan de vraag
naar onderzoek aan wapens en munitie kan voldoen. Prioriteit geldt altijd
de onderzoeken betreffende schietpartijen. Dat zijn vaak spoedzaken: in
verband met het aflopen van de inverzekeringstelling van een verdachte
moet dan binnen drie dagen gerapporteerd worden. Dat komt 230 h 240
keer per jaar voor.

De belangrijkste oorzaak van de opgelopen achterstand is het vertrek van
twee ervaren medewerkers van de - op dit gebied verantwoordelijke - af-
deling wapens en explosieven (deze afdeling telt zonder hen 3,6 personen).
Nieuwe krachten zijn weliswaar aangetrokken, maar de interne opleiding
van deze mensen kost vijf jaar, zodat deze nog niet produktief zijn. Ver-
wacht wordt dat de afdeling in 1992 weer volledig op sterkte is. Om de ach-
terstand weg te werken is besloten om onderzoeksaanvragen betreffende de
vergelijking van kogels en hulzen van in beslag genomen wapens met de
kogel- en hulzenverzameling van het laboratorium, niet meer aan te nemen.
Dat zal het aantal onderzoeksaanvragen met ± 60 % doen afnemen. Bij het
laboratorium wordt overigens wel betreurd dat men deze beslissing heeft
moeten nemen. Als gevolg hiervan zullen jaarlijks naar schatting 10 à 15
moord- of doodslagzaken minder opgehelderd kunnen worden. Er moesten
echter prioriteiten gesteld worden; het laboratorium heeft die bij de schiet-
partijen gelegd.

4.9 Controle op het legale vuurwapenbezit

Al eerder is in dit rapport aan de orde geweest dat het legale wapenbezit
soms nauw is verweven met illegaal wapenbezit en gebruik van vuurwapens
voor criminele activiteiten. Ook uit de in het land gevoerde gesprekken
kwam dat naar voren. De vermenging van het illegale met het legale circuit
kan verschillende vormen aannemen. Aan de ene kant zijn er bonafide ver-
lofhouders die naast de geregistreerde legale wapens illegaal nog enkele wa-
pens in bezit hebben, zonder verdere criminele bedoelingen. Aan de andere
kant zijn er legale wapenbezitters die zich met criminele activiteiten bezig-
houden. De schietvereniging vormt voor die personen een alibi om over een
schietwapen te beschikken en biedt bovendien de mogelijkheid om de schiet-
vaardigheid te oefenen. Gegeven de vermenging van legaal en illegaal cir-
cuit wordt de controle op de afgifte van vergunningen en op het legale wa-
penbezit door de respondenten van groot belang geacht. Daarbij doet zich
echter een aantal problemen voor.

De door het Ministerie van Justitie noodzakelijk geachte regelmatige con-
trole op het legale wapenbezit blijft vaak achterwege als gevolg van een ge-
brek aan mankracht. Bovendien wordt het uitvoeren van controles aan huis
bemoeilijkt doordat burgers volgens het `Europees Verdrag tot bescherming
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van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden' niet verplicht
zijn controlerend ambtenaren in hun woning toe te laten. Vindt controle
wèl doorgang, dan levert dat vaak niets op, omdat de vuurwapenbezitters
eenvoudigweg alleen de wapens tonen die op de vergunning vermeld staan
en de illegale vuurwapens achterhouden.

In rijkspolitiegemeenten (gemeenten met minder dan 25.000 inwoners)
valt zowel de controle op het legale wapenbezit als de afgifte van vergun-
ningen onder verantwoordelijkheid van de burgemeester en wordt door ge-
meente-ambtenaren geregeld.'s Dat heeft twee nadelen. In de eerste plaats
is het op de gemeentehuizen doorgaans niet best gesteld met de deskundig-
heid op vuurwapengebied. In de tweede plaats schort het bij burgemeesters
soms aan interesse voor de handhaving van de wapenwetgeving.

De mogelijkheden tot controle van schietverenigingen zijn uiterst gering.
Schietverenigingen zijn niet verplicht om aan de politie inzage te geven in
het ledenbestand en iedereen kan lid worden. Hierbij moet overigens wel
aangetekend worden dat meermalen door politiemensen melding werd ge-
maakt van uitstekende contacten met schietverenigingen waar bijvoorbeeld
wèl ledenlijsten getoond worden. Echter, dat gebeurt louter op basis van
vrijwilligheid en niet op wettelijke grondslag.

Teneinde meer greep op het legale wapenbezit te krijgen, deden de respon-
denten de volgende suggesties. Talloze keren werd aangedrongen op een
verscherpte controle. Zo zouden de mogelijkheden tot controle op schietver-
enigingen verruimd moeten worden. Het verlenen van verloven zou aan be-
perkingen gebonden moeten worden, zodat het bijvoorbeeld mogelijk wordt
om op grond van CID-informatie een verlofaanvraag te weigeren. In de
wapenwetgeving zou meer duidelijkheid moeten bestaan over het uitgeven
en intrekken van verloven. Ook werd voorgesteld om een wettelijke ver-
plichting in te stellen tot `screening' van personen die lid willen worden van
een schietvereniging. Ten aanzien van de situatie in rijkspolitiegemeenten
werd gesuggereerd om de controle op het legale bezit en de afgifte van ver-
loven onder te brengen bij een politie-afdeling waar deskundigheid op vuur-
wapengebied voorhanden is, in plaats van bij de burgemeester.,

4.10 De rol van het openbaar ministerie, bezien vanuit de politie

Ook bij vervolging en strafvordering in vuurwapenzaken doen zich proble-
men voor. De politie sprak tijdens de landelijke bijeenkomsten meermalen
over een gebrek aan interesse en medewerking van het openbaar ministerie.

De soms gebrekkige samenwerking met het openbaar ministerie zou in
de hand gewerkt worden doordat er in de arrondissementen vaak van taak
gewisseld wordt. `Als de officieren dan ervaring op vuurwapengebied heb-
ben opgedaan en er goede afspraken gemaakt zijn, dan krijgen ze andere

' In andere gemeenten wordt dit door de afdeling bijzondere wetten van de gemeentepolitie
geregeld. De rijkspolitie kent geen afdeling bijzondere wetten.
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zaken onder hun beheer.' `Met de opvolger moet dan weer van vooraf aan
begonnen worden.'

Verder werd als probleem genoemd dat de REVUCOM's zijn opgeheven
c.q. niet meer functioneren. Op enkele plaatsen blijken de REVUCOM's te
zijn samengevoegd met de ressortelijke drugcommissie. Daar zou zich het-
zelfde probleem afspelen als bij de gecombineerde DRUWA-afdelingen van
de politie: de meeste aandacht gaat uit naar drugzaken.

Voor de volledigheid zij opgemerkt dat niet in het hele land in negatieve
zin over de rol van het openbaar ministerie in vuurwapenzaken werd ge-
dacht. Hier en daar werd melding gemaakt van een positieve samenwerking
met het openbaar ministerie.

4.11 De Wet wapens en munitie

De op 1 september 1989 van kracht geworden nieuwe wapenwet, de WWM,
lijkt een belemmering te vormen bij de aanpak van de vuurwapencriminali-
teit.

In de eerste plaats wordt de WWM erg ingewikkeld en onduidelijk ge-
vonden. Die mening zijn zowel politie als openbaar ministerie toegedaan.
Het in de WWM gemaakte onderscheid in categorieën wapens wordt door
iedereen onoverzichtelijk en onhandig genoemd. Altijd moet documentatie
geraadpleegd worden en in de wetstekst gebladerd worden, zo werd meer-
maals opgemerkt. `Het technisch gegoochel met kinetische energie is in de
praktijk onwerkbaar', zei een officier van justitie. Het is nu voor een sur-
veillant of rechercheur volstrekt onduidelijk of een aangetroffen wapen tot
de verboden wapens behoort of niet. Bovendien kan niemand dat nagaan.
Het gevolg is dat de gegevens op processen-verbaal te summier zijn om tot
vervolging over te gaan. Soms staat alleen maar de kreet `vuurwapen' ver-
meld, zonder nadere specificatie.

Forse kritiek werd geleverd op een aantal regels en bepalingen uit de
WWM. De door de respondenten genoemde kritiekpunten berusten echter
vrijwel allemaal op onjuiste informatie over de wetstekst en worden derhal-
ve niet in dit rapport opgenomen. Het feit dat zoveel misverstanden over de
WWM bestaan, illustreert andermaal de door politie en justitie ervaren com-
plexiteit van deze wet alsmede het gebrek aan kennis en deskundigheid op
dat gebied.

Ten aanzien van de strafvordering werd diverse keren opgemerkt dat de
strafmaat voor illegaal vuurwapenbezit te gering is, de maxima zouden te
laag zijn. Bovendien zou het aanhouden van verdachten die niet op heter-
daad zijn betrapt, onder de nieuwe wapenwetgeving een stuk moeilijker zijn
geworden. Bij de oude wapenwetgeving kon een verdachte `gemakkelijker'
in verzekering gesteld worden. Voor de recherche is het vaak onbegrijpelijk
dat een winkeldief in verzekering gesteld kan worden terwijl iemand met
een vuurwapen na zes uur weer op straat staat. De relatie tussen feit en
straf(vervolging) is vaak ver te zoeken, zo werd een aantal keren in het
land opgemerkt.
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De WWM zou volgens de respondenten verbeterd kunnen worden door rui-
mere bevoegdheden voor aanhoudingen buiten heterdaad mogelijk te maken;
tevens werd een hogere strafmaat wenselijk geacht.

Voor de volledigheid dient opgemerkt te worden dat niet iedereen over
de complexiteit van de WWM klaagde. Een aantal politiemensen merkte op
met behulp van het CRI-werkboek' goed uit de voeten te kunnen. Wel voeg-
den deze functionarissen daaraan toe dat de oude wapenwetten gemakkelij-
ker in het gebruik waren.

4.12 Verbetering van de aanpak van vuurwapencriminaliteit

Een oplossing voor de malaise in de bestrijding van de vuurwapencrimina-
liteit die overal in het land door de respondenten naar voren gebracht is en
door nagenoeg alle aanwezigen werd onderschreven, is het opnieuw invoe-
ren van het vuurwapenspecialisme. Over de wijze waarop een dergelijke af-
deling vorm zou moeten krijgen, bestonden weliswaar verschillende opvat-
tingen, maar het stond buiten kijf dat de oprichting van een dergelijke afde-
ling de beste oplossing was.

Soms werd gepleit voor herinvoering van het vuurwapenspecialisme in
de vroegere vorm, dat wil zeggen op lokaal niveau. Vaker werd echter
voorgesteld om een afdeling op regionaal niveau op te zetten, mede in ver-
band met de toekomstige regiopolitie, bijvoorbeeld in de vorm van een re-
gionaal vuurwapenteam, een team dat zich uitsluitend met vuurwapens zal
bezighouden, ook operationeel. De voorkeur voor een vuurwapenspecialis-
me op regionaal - in plaats van lokaal - niveau biedt een oplossing voor
het probleem dat er op lokaal niveau te weinig werk voor een full-time wa-
penrechercheur is. De vuurwapenrechercheur zou dan toch weer neventaken
toegewezen krijgen, met als gevaar dat de vuurwapens naar het tweede plan
verhuizen. Hier en daar werd voorgesteld om op regionaal niveau enkele
mensen voor opsporingswerk vrij te maken en deze bij de RCID's onder te
brengen. Meermalen werd gepleit voor het aanstellen van een executive
kracht op lokaal niveau, die voor ondersteuning en begeleiding een beroep
zou kunnen doen op een regionale voorziening. Men was het erover eens
dat de op regionaal niveau aan te stellen vuurwapenspecialisten nooit en te
nimmer deeltijdfunctionarissen mogen zijn.

Een verbetering van geheel andere aard, die eveneens populair bleek te zijn
onder de respondenten, is het in één afdeling combineren van de controle
op het legale bezit met de bestrijding van het illegale bezit. Dat zou bij-
voorbeeld gerealiseerd kunnen worden door de verantwoordelijkheid voor
het illegale circuit onder te brengen bij de afdeling bijzondere wetten (waar
van oudsher de controle op het legale bezit ondergebracht is). In enkele
korpsen wordt op die manier gewerkt en daar houden rechercheurs zich

16 Introductie Wet wapens en munitie.
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permanent met vuurwapens bezig, zowel met legale als illegale. Volgens
betrokken rechercheurs levert de combinatie van legale en illegale wapens
veel resultaat op. `Ook in het legale circuit houden zich veel criminelen op,
en zodoende hoor je nog eens iets', zo zeiden zij.



Summary

From time to time, the Dutch government and parliament are worrying
about fire-arm crime and the way it is being dealt with. In the eighties the
number of people killed or wounded as a consequence of the use of fire-
arms, increased. For example in 1985 there were 87 persons wounded and
47 killed by fire-arms; in 1990 a 170 people got wounded and 70 died.
Besides, fire-arms are used during criminal activities without people being
physically hurt. More than 1500 hold-ups a year take place in the Nether-
lands, fire-arms being used in about 75% of these.

This study, which was requested by the Minister of Justice, concerns the
way police and the judicial authorities are dealing with fire-arm crime in
the Netherlands. The aim of this study is to get an overview of the activi-
ties in this realm and of the emerging problems and possible improvements.
All over the Netherlands, data were collected among more than 250 police
and judicial authorities, who are involved in tackling fire-arm crime.

The results show that the activities of both the police and the judicial sys-
tem in the field of fire-arms leave much to be desired. Fire-arm crime is
not given priority. Specialized fire-arm detectives or specialized police-
units hardly exist any longer. Detectives concern themselves with fire-arm
crime only on part-time basis: they are spending most of their time on
other crime, in particular on narcotics offenses such as drug trafficking.
Expertise on fire-arms among police and public prosecutors appears to be
little. The intelligente services are raid to fail in providing information on
suspects of fire-arm crime. The judicial laboratory - in charge of the tech-
nical analysis of guns and munitions-has a shortage of manpower. Conse-
quently, the number of requests for examinations exceeds the capacity of
the laboratory. Moreover, problems arise with upholding the fire-arm law,
in the first place caused by the complexity of this - recently revised - law
and secondly because there is too little statutory basis for the adequate
control of the legally possessed fire-arms and of the members of rifie clubs,
according to the respondents.

To improve the way fire-arm crime is being dealt with, the officials who
participated in this research made several proposals. They among other
things suggested to increase the investment of manpower in this field and to
increase the knowledge on fire-arms as well as on the complex fire-arm
law. In this context, the respondents plead for the re-introduction of
specialized fire-arm units among the police. These and other specialized
units were abolished in the eighties, as a result of a reorganisation of the
police. However, whether the lack of specialized fire-arm units is the main
problem, is questionable. The root of all the trouble rather seems to be the
lack of guidance by police-management and the prosecution office.
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Bijlage 2: Tabellen

Tabellen la-g: Recherche

Tabel la: Aantal contacten met de recherche over illegale vuurwapens, in het afgelopen jaar

aantal %

Ox
lx
2-Sx
6-10x
11-20x
21-50x
meer dan 50x
niet van toepassing*
niet ingevuld

totaal

* Deze respondenten werken zèlf bij de recherche.

Tabel lb: Aard van de contacten met de recherche

operationeel
beleidsmatig
beide
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel Ic: Effect van de contacten met de recherche

concrete zaken zijn aangepakt (1)
samenwerking is verbeterd (2)
er is beleid geformuleerd/bijgesteld (3)
ander effect (4)
geen effect
(1) en (2)
(1) en (3)
(2) en (3)
(1), (2) en (3)
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

41 35,7
9 7,8

29 25,2
15 13,0
8 7,0
8 7,0
5 4,3

147 -
2 -

264 100

37 50,0
5 6,8

32 43,2
188 -

2 -

264 100

44 59,5
5 6,8
1 1,4
2 2,7
5 6,8
8 10,8
5 6,8
1 1,4
3 4,1

188 -
2 -

264 100
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Tabel ld: Voldoende aandacht van de recherche voor illegale vuurwapens?

ja
nee
weet ik niet / geen mening
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel le: Voldoende deskundigheid bij de recherche?

ja
nee
weet ik niet / geen mening
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel lf: Voldoende inzet van mankracht door de recherche?

ja
nee
weet ik niet / geen mening
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel lg: Beschikbaarheid van materiële voorzieningen bij de recherche?

computerfaciliteiten
andere materiële voorzieningen
verbindingsmiddelen en computerfaciliteiten
verbindingsmiddelen en andere materiële voorzieningen
geen voorzieningen
weet ik niet
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Bijlage 2

21 28,4
40 54,1
13 17,6

188 -
2 -

264 100

12 16,2
52 70,3
10 13,5

188 -
2 -

264 100

6 8,1
52 70,3
16 21,6

188 -
2 -

264 100

3 4,1
1 1,4
1 1,4
1 1,4

47 63,5
21 28,4

188 -
2 -

264 100
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Tabellen 2a-g: Afdeling drugs/wapens of afdeling vuurwapens

57

Tabel 2a: Aantal contacten met de afdeling druwa of afdeling vuurwapens over illegale vuur-
wapens, in het afgelopen jaar

Ox 109 72,7
lx 4 2,7
2-5x 16 10,7
6-10x 9 6,0
11-20x 4 2,7
21-50x 5 3,3
meer dan 50x 3 2,0
niet van toepassing* 109 -
niet ingevuld 5 -

totaal 264 100

* Waaronder 66 respondenten die zèlf bij een druwa- of vuurwapenafdeling werken.

Tabel 2b: Aard van de contacten met de druwa-afdeling?

operationeel
beleidsmatig
beide
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel 2c: Effect van de contacten met de druwa- of vuurwapenafdeling

concrete zaken zijn aangepakt (1)
samenwerking is verbeterd (2)
er is beleid geformuleerd/bijgesteld (3)
ander effect (4)
(1) en (2)
(1) en (3)
(1), (2) en (3)
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

23 56,1
3 7,3

15 36,6
218 -

5 -

264 100

23 56,1
3 7,3
4 9,8
2 4,9
5 12,2
1 2,4
3 7,3

218 -
5 -

264 100

Tabel 2d: Voldoende aandacht van de druwa- of vuurwapenafdeling voor illegale vuurwa-
pens?

ja 18 43,9
nee 15 36,6
weet ik niet / geen mening 8 19,5
niet van toepassing 218 -
niet ingevuld 5 -

totaal 264 100
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Tabel 2e: Voldoende deskundigheid bij de druwa- of vuurwapenafdeling?

Bijlage 2

ja 29 70,7
nee 3 7,3
weet ik niet / geen mening 9 22,0
niet van toepassing 218 -
niet ingevuld

totaal

5

264 100

Tabel 2f: Voldoende inzet van mankracht door de druwa- of vuurwapenafdeling?

ja 8 19,5
nee 18 43,9
weet ik niet / geen mening 15 36,6
niet van toepassing 218 -
niet ingevuld 5 -

totaal 264 100

Tabel 2g: Beschikbaarheid van materiële voorzieningen bij de druwa- of vuurwapenafdeling

computerfaciliteiten
verbindingsmiddelen en computerfaciliteiten
computerfaciliteiten en andere materiële voorzieningen
verbindingsmiddelen, voertuigen en computerfaciliteiten
andere materiële voorzieningen
geen voorzieningen
weet ik niet
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

6 14,6
2 4,9
1 2,4
4 9,7
1 2,4
9 22,0

18 43,9
218 -

5 -

264 100

Tabellen 3a-g: Team zware delicten c.q. bureau georganiseerde misdaad

Tabel 3a: Aantal contacten met het team zware delicten c.q. bureau georganiseerde misdaad
over illegale vuurwapens, in het afgelopen jaar

Ox 205 94,0
lx 3 1,4
2-5x 4 1,8
6-10x 3 1,4
11-20x 2 0,9
21-50x 1 0,5
niet van toepassing* 42 -
niet ingevuld 4 -

totaal 264 100

* Onder wie 8 respondenten die zèlf bij eem team zware delicten of bureau georganiseerde
misdaad werken.
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Tabel 3b: Aard van de contacten met het team zware delicten of bureau georganiseerde mis-
daad

operationeel 10 76,9
beleidsmatig 1 7,7
beide 2 15,4
niet van toepassing 247 -
niet ingevuld 4 -

totaal 264 100

Tabel 3c: Effect van de contacten met het team zware delicten of bureau georganiseerde mis-
daad

concrete zaken zijn aangepakt (1) 9 69,2
samenwerking is verbeterd (2) 1 7,7
er is beleid geformuleerd/bijgesteld (3) 0 0,0
geen effect 2 15,4
(1) en (3) 1 7,7
niet van toepassing 247 -
niet ingevuld 4 -

totaal 264 100

Tabel 3d: Voldoende aandacht van het team zware delicten c.q. het bureau georganiseerde
misdaad voor illegale vuurwapens?

ja 4 30,8
nee 5 38,5
weet ik niet / geen mening 4 30,8
niet van toepassing 247 -
niet ingevuld 4 -

totaal 264 100

Tabel 3e: Voldoende deskundigheid bij het team zware delicten c.q. bureau georganiseerde
misdaad?

ja 5 38,5
nee 2 15,4
weet ik niet / geen mening 6 46,2
niet van toepassing 247 -
niet ingevuld 4 -

totaal 264 100

Tabel 3f: Voldoende inzet van mankracht door het team zware delicten c.q. bureau georgani-
seerde misdaad?

ja 1 7,7
nee 5 38,5
weet ik niet / geen mening 7 53,8
niet van toepassing 247 -
niet ingevuld 4 -

totaal 264 100
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Tabel 3g: Beschikbaarheid van materiële voorzieningen bij het team zware delicten c.q. bu-
reau georganiseerde misdaad

verbindingsmiddelen, voertuigen en computerfaciliteiten
verbindingsmiddelen, voertuigen, computerfaciliteiten en andere
materiële voorzieningen

geen voorzieningen
weet ik niet
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabellen 4a-g: Afdeling bijzondere wetten

2 15,4

1 7,7
3 23,1
7 53,8

247 -
4 -

264 100

Tabel 4a: Aantal contacten met de afdeling bijzondere wetten over illegale vuurwapens, in
het afgelopen jaar

Ox 105 56,8
lx 10 5,4
2-5x 38 20,5
6-10x 18 9,7
11-20x 6 3,2
21-50x 5 2,7
meer dan 50x 3 1,6
niet van toepassing* 75 -
niet ingevuld 4 -

totaal 264 100

* Waaronder 57 respondenten die zèlf bij een afdeling bijzondere wetten werkzaam zijn.

Tabel 4b: Aard van de contacten met de afdeling bijzondere wetten

operationeel
beleidsmatig
beide
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel 4c: Effect van de contacten met de afdeling bijzondere wetten

concrete zaken zijn aangepakt (1)
samenwerking is verbeterd (2)
er is beleid geformuleerd/bijgesteld (3)
ander effect (4)
geen effect
(1) en (2)
(1) en (3)
(1) en (4)
(1), (2) en (3)
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

48 60,0
13 16,3
19 23,8

180 -
4

264 100

40 50,0
12 15,0
3 3,8
2 2,6
5 6,3
4 5,0
8 10,0
2 2,5
4 5,0

180 -
4 -

264 100
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Tabel 4d: Voldoende aandacht van de afdeling bijzondere wetten voor illegale vuurwapens?

ja 30 37,5
nee 26 32,5
weet ik niet / geen mening 24 30,0
niet van toepassing 180 -
niet ingevuld 4 -

totaal

Tabel 4e: Voldoende deskundigheid bij de afdeling bijzondere wetten?

264 100

ja 49 61,3
nee 15 18,8
weet ik niet / geen mening 16 20,0
niet van toepassing 180 -
niet ingevuld 4 -

totaal 264 100

Tabel 4f: Voldoende inzet van mankracht door de afdeling bijzondere wetten?

ja 16 20,0
nee 32 40,0
weet ik niet / geen mening 32 40,0
niet van toepassing 180 -
niet ingevuld 4 -

totaal 264 100

Tabel 4g: Beschikbaarheid van materiële voorzieningen bij de afdeling bijzondere wetten

computerfaciliteiten
verbindingsmiddelen en computerfaciliteiten
computerfaciliteiten en andere materiële voorzieningen
verbindingsmiddelen, voertuigen en computerfaciliteiten
andere materiële voorzieningen
geen voorzieningen
weet ik niet
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

9 11,3
2 2,5
1 1,3
1 1,3
2 2,5

31 38,8
34 42,5

180 -
4 -

264 100
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Tabellen Sa-g: (Lokale) Criminele Inlichtingen Dienst

Bijlage 2

Tabel 5a: Aantal contacten met de CID over illegale vuurwapens, in het afgelopen jaar

Ox
1x
2-5x
6-10x
11-20x
21-50x
meer dan 50x
niet van toepassing*
niet ingevuld

totaal

* Deze 22 respondenten werken zèlf bij een CID.

Tabel 5b: Aard van de contacten met de CID?

operationeel
beleidsmatig
beide
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel 5c: Effect van de contacten met de CID

concrete zaken zijn aangepakt (1)
samenwerking is verbeterd (2)
er is beleid geformuleerd/bijgesteld (3)
ander effect (4)
geen effect
(1) en (2)
(1) en (3)
(1) en (4)
(1), (2) en (3)
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel 5d: Voldoende aandacht van de CID voor illegale vuurwapens?

ja
nee
weet ik niet / geen mening
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

116 48,5
17 7,1
56 23,4
30 12,6
11 4,6
4 1,7
5 2,1

22 -
3 -

264 100

89 72,4
7 5,7

27 22,0
138 -

3 -

264 100

76 61,8
4 3,3
4 3,3
6 4,9

19 15,4
4 3,3
6 4,9
2 1,6
2 1,6

138 -
3 -

264 100

59 48,0
35 28,5
29 23,6

138 -
3 -

264 100
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Tabel 5e: Voldoende deskundigheid bij de CID?

ja
nee
weet ik niet / geen mening
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel 5f: Voldoende inzet van mankracht door de CID?

ja
nee
weet ik niet / geen mening
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel 5g: Beschikbaarheid van materiële voorzieningen bij de CID

computerfaciliteiten
verbindingsmiddelen en computerfaciliteiten
voertuigen en computerfaciliteiten
verbindingsmiddelen, voertuigen en computerfaciliteiten
andere materiële voorzieningen
geen voorzieningen
weet ik niet
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabellen 6a-g: Korpsleiding

63

35 28,5
44 35,8
44 35,8

138 -
3 -

264 100

22 17,9
51 41,5
50 40,7

138 -
3 -

264 100

5 4,1
2 1,6
1 0,8
1 0,8
2 1,6

49 39,8
63 51,2

138 -
3 -

264 100

Tabel 6a: Aantal contacten met de korpsleiding over illegale vuurwapens, in het afgelopen
jaar

Ox 157 66,2
lx 18 7,6
2-5x 33 13,9
6-10x 13 5,5
11-20x 13 5,5
21-50x 2 0,8
meer dan 50x 1 0,4
niet van toepassing* 27 -

totaal 264 100

* Deze 27 respondenten maken zèlf deel uit van de korpsleiding.
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Tabel 6b: Aard van de contacten met de korpsleiding

Bijlage 2

operationeel 19 23,8
beleidsmatig 21 26,3
beide 40 50,0
niet van toepassing 184 -

totaal

Tabel 6c: Effect van de contacten met de korpsleiding

264 100

concrete zaken zijn aangepakt (1) 30 37,5
samenwerking is verbeterd (2) 2 2,5
er is beleid geformuleerd / bijgesteld (3) 13 16,3
ander effect (4) 6 7,5
geen effect 10 12,5
(1) en (2) 4 5,0
(1) en (3) 11 13,8
(2) en (3) 1 1,3
(2) en (4) 1 1,3
(3) en (4) 1 1,3
(1), (2) en (3) 1 1,3
niet van toepassing 184 -

totaal 264 100

Tabel 6d: Voldoende aandacht van de korpsleiding voor illegale vuurwapens?

ja 26 32,5
nee 45 56,3
weet ik niet 1 geen mening 9 11,3
niet van toepassing 184 -

totaal

Tabel 6e: Voldoende deskundigheid bij de korpsleiding?

264 100

ja 8 10,0
nee 42 52,5
weet ik niet 30 37,5
niet van toepassing 184 -

totaal

Tabel 6f: Voldoende inzet van mankracht door de korpsleiding?

264 100

ja 21 26,3
nee 53 66,3
weet ik niet 6 7,5
niet van toepassing 184 -

totaal 264 100
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Tabel 6g: Door de korpsleiding gerealiseerde materiële voorzieningen

computerfaciliteiten
andere materiële voorzieningen
verbindingsmiddelen en computerfaciliteiten
verbindingsmiddelen, voertuigen en computerfaciliteiten
verbindingsmiddelen, voertuigen, computerfaciliteiten en andere
voorzieningen

geen voorzieningen
weet ik niet
niet van toepassing

totaal

Tabellen 7a-g: Regionale vuurwapencentrale

65

9 11,3
3 3,8
2 2,5
3 3,8

2 2,5
53 66,3

8 10,0
184 -

264 100

Tabel 7a: Aantal contacten met de regionale vuurwapencentrale over illegale vuurwapens, in
het afgelopen jaar

Ox 149 78,8
lx 13 6,9
2-Sx 21 11,1
6-10x 4 2,1
11-20x 2 1,1
niet van toepassing' 66 -
niet ingevuld 9 -

totaal 264 100

• Waaronder 52 respondenten die zelf werkzaamheden voor de regionale vuurwapencentrale
verrichten.

Tabel 7b: Aard van de contacten met de regionale vuurwapencentrale

operationeel
beleidsmatig
beide
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel 7c: Effect van de contacten met de regionale vuurwapencentrale

concrete zaken zijn aangepakt (1)
samenwerking is verbeterd (2)
er is beleid geformuleerd / bijgesteld (3)
ander effect (4)
geen effect
(1) en (2)
(1) en (3)
(2) en (3)
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

19 47,5
8 20,0

13 32,5
215 -

9 -

264 100

17 42,5
4 10,0
4 10,0
5 12,5
5 12,5
1 2,5
3 7,5
1 2,5

215 -
9 -

264 100
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Tabel 7d: Voldoende aandacht van de regionale vuurwapencentrale voor illegale vuurwapens?

ja 13 32,5
nee 10 25,0
weet ik niet / geen mening 17 42,5
niet van toepassing 215 -
niet ingevuld 9 -

totaal

Tabel 7e: Voldoende deskundigheid bij de regionale vuurwapencentrale?

264 100

ja 24 60,0
nee 4 10,0
weet ik niet / geen mening 12 30,0
niet van toepassing 215 -
niet ingevuld 9 -

totaal 264 100

Tabel 7f: Voldoende inzet van mankracht door de regionale vuurwapencentrale?

ja 3 7,5
nee 9 22,5
weet ik niet / geen mening 28 70,0
niet van toepassing 215 -
niet ingevuld 9 -

totaal 264 100

Tabel 7g: Beschikbaarheid van materiële voorzieningen bij de regionale vuurwapencentrale

verbindingsmiddelen, voertuigen en computerfaciliteiten 1 2,5
geen voorzieningen 7 17,5
weet ik niet / geen mening 32 80,0
niet van toepassing 215 -
niet ingevuld 9 -

totaal

Tabellen 8a-h: Regionale Criminele Inlichtingen Dienst

264 100

Tabel 8a: Aantal contacten met de RCID over illegale vuurwapens, in het afgelopen jaar

Ox
lx
2-5x
6-10x
11-20x
21-50x
meer dan 50x
niet van toepassing*
niet ingevuld

totaal

168 66,4
15 5,9
47 18,6

7 2,8
6 2,4
5 2,0
5 2,0
7 -
4 -

264 100

* Deze 7 respondenten werken zblf bij een RCID.
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Tabel 8b: Aard van de contacten met de RCID

operationeel
beleidsmatig
beide
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel Sc: Effect van de contacten met de RCID

concrete zaken zijn aangepakt (1)
samenwerking is verbeterd (2)
er is beleid geformuleerd/bijgesteld (3)
ander effect (4)
geen effect
(1) en (2)
(1) en (3)
(1) en (4)
(3) en (4)
(1), (2) en (3)
andere combinaties van effecten
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel 8d: Voldoende aandacht van de RCID voor illegale vuurwapens?

ja
nee
weet ik niet / geen mening
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel 8e: Voldoende deskundigheid bij de RCID?

ja
nee
weet ik niet / geen mening
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel 8f: Is bij de RCID een contactpersoon vuurwapens aanwezig?

ja
nee
weet ik niet / geen mening
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

67

57 67,1
13 15,3
15 17,6

175 -
4 -

264 100

37 43,5
2 2,4
6 7,1
2 2,4

20 23,5
6 7,1
3 3,5
4 4,7
1 1,2
3 3,5
1 1,2

175 -
4 -

264 100

27 31,8
26 30,6
32 37,6

175 -
4 -

264 100

17 20,0
24 28,2
44 51,8

175 -
4 -

264 100

19 22,4
41 48,2
25 29,4

175 -
4 -

264 100
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Tabel 8g: Voldoende inzet van mankracht door de RCID?

ja
nee
weet ik niet / geen mening
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel 8h: Beschikbaarheid van materiële voorzieningen bij de RCID

computerfaciliteiten
verbindingsmiddelen en voertuigen
voertuigen en computerfaciliteiten
verbindingsmiddelen, voertuigen en computerfaciliteiten, en andere
voorzieningen

andere materiële voorzieningen
geen voorzieningen
weet ik niet
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Bijlage 2

6 7,1
34 40,0
45 52,9

175 -
4 -

264 100

4 4,7
1 1,2
1 1,2

1 1,2
1 1,2

15 17,6
62 72,9

175 -
4 -

264 100

Tabellen 9a-g: Vuurwapencentrale van de Centrale Recherche Informatiedienst

Tabel 9a: Aantal contacten met de Vuurwapencentrale over illegale vuurwapens, in het afge-
lopen jaar

Ox
lx
2-5x
6-10x
11-20x
21-50x
meer dan 50x
niet van toepassing*
niet ingevuld

totaal

* Deze respondent is zelf aan de Vuurwapencentrale van de CRI verbonden.

Tabel 9b: Aard van de contacten met de Vuurwapencentrale

operationeel
beleidsmatig
beide
niet van toepassing
niet ingevuld

133 51,0
25 9,6
59 22,6
20 7,7
13 5,0
8 3,1
3 1,1
1
2

264 100

79 61,7
16 12,5
33 25,8

134 -
2 -

totaal 264 100
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Tabel 9c: Effect van de contacten met de Vuurwapencentrale

concrete zaken zijn aangepakt (1)
samenwerking is verbeterd (2)
er is beleid geformuleerd/bijgesteld (3)
ander effect (4)
geen effect
(1) en (2)
(1) en (3)
(1) en (4)
(3) en (4)
(1), (2) en (3)
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

69

53 41,4
14 10,9
9 7,0

11 8,6
16 12,5
9 7,0
7 5,5
4 3,1
1 0,8
4 3,1

134 -
2 -

264 100

Tabel 9d: Voldoende aandacht van de Vuurwapencentrale voor illegale vuurwapens?

ja
nee
weet ik niet / geen mening
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel 9e: Voldoende deskundigheid bij de Vuurwapencentrale?

ja
nee
weet ik niet / geen mening
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel 9f: Voldoende inzet van mankracht door de Vuurwapencentrale?

ja
nee
weet ik niet / geen mening
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

66 51,6
13 10,2
49 38,3

134 -
2 -

264 100

94 73,4
5 3,9

29 22,7
134 -

2 -

264 100

23 18,0
19 14,8
86 67,2

134 -
2 -

264 100

Tabel 9g: Beschikbaarheid van materiële voorzieningen bij de Vuurwapencentrale

computerfaciliteiten 9 7,0
computerfaciliteiten en andere voorzieningen 1 0,8
geen voorzieningen 5 3,9
weet ik niet 113 88,3
niet van toepassing 134 -
niet ingevuld 2 -

totaal 264 100
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Tabellen 10a-k: Gerechtelijk Laboratorium

Tabel 1Oa: Aantal contacten met het Gerechtelijk Laboratorium over illegale vuurwapens, in
het afgelopen jaar

Ox
lx
2-5x
6-10x
11-20x
21-50x
meer dan 50x

totaal

Tabel 1Ob: Aard van de contacten met het Gerechtelijk Laboratorium

operationeel
beleidsmatig
beide
niet van toepassing

totaal

Tabel 10c: Effect van de contacten met het Gerechtelijk Laboratorium

concrete zaken zijn aangepakt (1)
samenwerking is verbeterd (2)
er is beleid geformuleerd/bijgesteld (3)
ander effect (4)
geen effect
(1) en (2)
(1) en (4)
(2) en (3)
(2) en (4)
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

136 51,5
32 12,1
72 27,3
12 4,5
4 1,5
7 2,7
1 0,4

264 100

109 85,2
4 3,1

15 11,7
136 -

264 100

65 51,6
4 3,2
3 2,4

26 20,6
21 16,7

2 1,6
3 2,4
1 0,8
1 0,8

136 -
2 -

264 100

Tabel lOd: Voldoende aandacht van het Gerechtelijk Laboratorium voor illegale vuurwapens?

ja 67 52,3
nee 19 14,8
weet ik niet / geen mening 42 32,8
niet van toepassing 136 -

totaal 264 100
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Tabel 10e: Hoe reageert het Gerechtelijk Laboratorium op verzoeken om technisch onderzoek
aan wapens en/of munitie?

er wordt tijdig schriftelijk gereageerd (1)
er wordt te laat schriftelijk gereageerd (2)
er wordt tijdig mondeling gerapporteerd (3)
er wordt te laat mondeling gerapporteerd (4)
aanvragen worden niet in behandeling genomen (5)
enige reactie blijft uit (6)
(1) en (2)
(1) en (3)
(1) en (5)
(2) en (3)
(2) en (4)
(2) en (5)
niet van toepassing,
respondent verzoekt het lab. nooit om onderzoek
niet ingevuld

totaal

Tabel lOf: Voldoende deskundigheid bij het Gerechtelijk Laboratorium?

ja
nee
weet ik niet / geen mening
niet van toepassing

totaal

38 30,9
46 37,4
0 0,0
0 0,0
2 1,6
2 1,6
2 1,6

10 8,1
1 0,8
9 7,3
7 5,7
6 4,9

140 -
1 -

264 100

93 72,7
2 1,6

33 25,8
136 -

264 100

Tabel lOg: Voldoende inzet van mankracht door het Gerechtelijk Laboratorium?

ja 16 12,5
nee 31 24,2
weet ik niet / geen mening 81 63,3
niet van toepassing 136 -

totaal 264 100

Tabel 10h: Beschikbaarheid van materiële voorzieningen bij het Gerechtelijk Laboratorium

computerfaciliteiten 3 2,3
andere materiële voorzieningen 2 1,6
geen voorzieningen 4 3,1
weet ik niet 119 93,0
niet van toepassing 136 -

totaal 264 100

Tabel lOi: Behoefte aan publikaties van het Gerechtelijk Laboratorium over technische aspec-
ten van vuurwapens en munitie?

ja 110 85,9
nee 18 14,1
niet van toepassing 136 -

totaal 264 100
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Tabel 10j: Behoefte aan richtlijnen van het Gerechtelijk Laboratorium over de wijze van toe-
levering van te onderzoeken vuurwapens en munitie?

ja 90 70,3
nee 38 29,7
niet van toepassing 136 -

totaal 264 100

Tabel lOk: Behoefte aan criteria van het Gerechtelijk Laboratorium t.a.v. wel/niet voor on-
derzoek te accepteren vuurwapens en munitie?

ja
nee
niet van toepassing

totaal

Tabellen 11a-g: Landelijke Criminele Inlichtingen Dienst

111 86,7
17 13,3

136 -

264 100

Tabel 1 la: Aantal contacten met de LCID over illegale vuurwapens, in het afgelopen jaar

Ox
lx
2-5x
11-20x
niet van toepassing*
niet ingevuld

totaal

* Deze respondent is zelf aan de LCID verbonden.

Tabel 11b: Aard van de contacten met de LCID

operationeel
beleidsmatig
beide
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel 11c: Effect van de contacten met de LCID

concrete zaken zijn aangepakt (1)
samenwerking is verbeterd (2)
er is beleid geformuleerd/bijgesteld (3)
ander effect (4) -
geen effect
(1), (2) en (3)
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

251 96,2
3 1,1
6 2,3
1 0,4
1
2

264 100

8 80,0
1 10,0
1 10,0

252 -
2 -

264 100

3 30,0
2 20,0
1 10,0
2 20,0
1 10,0
1 10,0

252 -
2 -

264 100
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Tabel l ld: Voldoende aandacht van de LCID voor illegale vuurwapens?

ja
nee
weet ik niet / geen mening
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel l le: Voldoende deskundigheid bij de LCID?

ja
nee
weet ik niet / geen mening
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel 11f: Voldoende inzet van mankracht door de LCID?

ja
nee
weet ik niet / geen mening
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabel l lg: Beschikbaarheid van materiële voorzieningen bij de LCID

weet ik niet
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

Tabellen 12a-g: Openbaar ministerie

73

5 50,0
1 10,0
4 40,0

252 -
2 -

264 .100

2 20,0
1 10,0
7 70,0

252 -
2 -

264 100

1 10,0
3 30,0
6 60,0

252 -
2 -

264 100

10 100
252 -

2 -

264 100

Tabel 12a: Aantal contacten met het openbaar ministerie over illegale vuurwapens, in het
afgelopen jaar

Ox 101 59,1
1X 29 11,7
2-5x 52 21,1
6-10x 10 4,0
11-20x 6 2,4
21-50x 2 0,8
meer dan 50x 2 0,8
niet van toepassing* 14 -
niet ingevuld 3 -

totaal 264 100

* Deze 14 respondenten werken zelf bij het openbaar ministerie.
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Tabel 12b: Aard van de contacten met het openbaar ministerie

Bijlage 2

operationeel 45 44,6
beleidsmatig 22 21,8
beide 34 33,7
niet van toepassing 160 -
niet ingevuld 3 -

totaal 264 100
1

Tabel 12c: Effect van de contacten met het openbaar ministerie

concrete zaken zijn aangepakt (1) 56 55,4
samenwerking is verbeterd (2) 3 3,0
er is beleid geformuleerd/bijgesteld (3) 11 10,9
ander effect (4) 3 3,0
geen effect 11 10,9
(1) en (2) 3 3,0
(1) en (3) 8 7,9
(1) en (4) 1 1,0
(1), (2) en (3) 5 5,0
niet van toepassing 160 -
niet ingevuld 3 -

totaal 264 100

Tabel 12d: Voldoende aandacht van het openbaar ministerie voor illegale vuurwapens?

ja 25 24,8
nee 32 31,7
weet ik niet / geen mening 44 43,6
niet van toepassing 160 -
niet ingevuld 3 -

totaal

Tabel 12e: Voldoende deskundigheid bij het openbaar ministerie?

264 100

ja 17 16,8
nee 25 24,8
weet ik niet / geen mening 59 58,4
niet van toepassing 160 -
niet ingevuld 3 -

totaal

Tabel 12f: Voldoende inzet van mankracht door het openbaar ministerie?

264 100

ja 7 6,9
nee 27 26,7
weet ik niet / geen mening 67 66,3
niet van toepassing 160 -
niet ingevuld 3 -

totaal 264 100
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Tabel 12g: Beschikbaarheid van materiële voorzieningen bij het openbaar ministerie

computerfaciliteiten 1 1,0
andere materiële voorzieningen 1 1,0
geen voorzieningen 16 15,8
weet ik niet 83 82,2
niet van toepassing 160 -
niet ingevuld 3 -

totaal

Tabellen 13a-f: Ministerie van justitie

264 100

Tabel 13a: Aantal contacten met het Ministerie van Justitie over illegale vuurwapens, in het
afgelopen jaar

Ox
lx
2-5x
6-10x
11-20x

totaal

Tabel 13b: Aard van de contacten met het Ministerie van Justitie

operationeel
beleidsmatig
beide
niet van toepassing

totaal

Tabel 13c: Effect van de contacten met het Ministerie van Justitie

concrete zaken zijn aangepakt (1)
samenwerking is verbeterd (2)
er is beleid geformuleerd/bijgesteld (3)
ander effect (4)
geen effect
(1) en (2)
(1) en (3)
(3) en (4)
(1), (2) en (3)
niet van toepassing
niet ingevuld

totaal

218 82,6
13 4,9
25 9,5

7 2,7
1 0,4

264 100

11 23,9
21 45,7
14 30,4

218 -

264 100

13 28,9
2 4,4

10 22,2
6 13,3
6 13,3
2 4,4
4 8,9
1 2,2
1 2,2

218 -
1 -

264 100
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Tabel 13d: Voldoende aandacht van het Ministerie van Justitie voor illegale vuurwapens?

ja 9 19,6
nee 16 34,8
weet ik niet / geen mening 21 45,7
niet van toepassing 218 -

totaal 264 100

Tabel 13e: Voldoende deskundigheid bij het Ministerie van Justitie?

ja 11 23,9
nee 11 23,9
weet ik niet / geen mening 24 52,2
niet van toepassing 218 -

totaal

Tabel 13f: Voldoende inzet van mankracht door het Ministerie van Justitie?

264 100

ja 3 6,5
nee 12 26,1
weet ik niet / geen mening 31 67,4
niet van toepassing 218 -
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drs. J.C. Colder; m.m.v. drs. E.G.M. Nuijten-Edelbroek

88. Schadevergoeding door het Schadefonds of door de dader: het oordeel van het
slachtoffer
mr. drs. C. Cozijn
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89. Ik zal eens even vragen naar zijn naam: voor- en nadelen van een
legitimatieplicht
dr. G.J. Veerman; G. Paulides; dr. E.J. Hofstee

90. Deviant gedrag en slachtofferschap onder jongens uit etnische minderheden 1
M. Junger; M. Zeilstra

91. Winkeldiefstal in Europees perspectief. Een vergelijkend onderzoek in
Amsterdam, Zi rich en Mi nchen
P. Kapteyn

92. Groepscommandanten bij de Rijkspolitie. Een beschrijvend onderzoek naar
hun werk en werkbeleving
drs. J.L. van Emmerik

93. Scheidingsmanieren. Het Buro Echtscheiding Groningen als experiment in
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drs. E.G.A. Hekman; drs. A. Klijn
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gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1979-1983
drs. J.L. van Emmerik
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99. De Kwartaalkursus en recidive. Een onderzoek naar de effecten van het
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dr. J. Junger-Tas; drs. M. Kruissink
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drs. M. I. Zeilstras drs. H. G. van Andel
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C.R. Block; C. van der Werf
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drs. E.A.J.M. van den Berg; drs. W. Waelen

107. Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minder-
heden II
dr. M. Junger,• drs. W. Polder

108. Voorlichting over vandalisme doorgelicht. Evaluatie-onderzoek van een
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mr. drs. R.F.A. van den Bedem; m.m. v. E. C. van den Heuvel, H. Schelling,
A. Schiewold

109. Criminaliteitspreventie onder allochtonen. Evaluatie van een project voor
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drs. G.J. Terlouw; m.m.v. drs. G. Susanne

110. Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en daad
dr. C. van der Werff,• dr. M. W. Bol; m.m. v. B.J. W. Docter-Schamhardt
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Faillissement
mr. drs. C. Cozijn
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drs. M. Kruissink; m.m.v. drs. R.F. Kouwenberg
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