
Samenvatting 

1. Inleiding 
 
Aanleiding 
In 2001 en 2002 is in opdracht van het ministerie van Justitie een drietal onderzoeken 
uitgevoerd naar vuurwapencriminaliteit1: 
1. Een onderzoek naar de aard en omvang van vuurwapenbezit, -gebruik en –handel in de 

jaren 1998-2000 (Spapens en Bruinsma, 2002b). 
2. Een onderzoek naar de daders van vuurwapencriminaliteit, waarbij achtergronden en 

motieven van vuurwapenbezit, -gebruik en handel centraal stonden (Maalsté, Nijmeijer 
en Scholtes, 2002). 

3. Een onderzoek naar de smokkel van handvuurwapens uit voormalig Oostbloklanden naar 
Nederland (Spapens en Bruinsma, 2002a). 

 
In november 2002 informeerde minister Donner de Tweede Kamer per brief dat het 
onderzoek naar de aard en omvang van vuurwapenbezit, -gebruik en handel (1998 – 2000) 
zou worden herhaald met betrekking tot de periode 2001 - 2003. Onderhavige studie is het 
eindproduct van dit initiatief. 
 
Doel 
Het doel van het voorliggende onderzoek is het bijeenbrengen van 'harde' informatie: 
empirische gegevens die inzichtelijk maken hoe de aard en omvang van 
vuurwapencriminaliteit zich sinds 1998 heeft ontwikkeld. Het accent ligt in deze studie op de 
periode 2001-2003. 
 
De onderzoeksthema's die daarbij aan bod komen zijn: 
1. Het – op basis van in beslag genomen illegale vuurwapens – in kaart brengen van de 

aard en de (geschatte) omvang van het illegale vuurwapenbezit in Nederland. Daarbij 
wordt een beschrijving gegeven van de bezitters van illegale vuurwapens en is een 
nieuwe statistische schatting gemaakt van het aantal illegale vuurwapenbezitters in 
Nederland. 

                                                 
1 Daarnaast is in 2004 het onderzoek Illegale vuurwapens in Nederland: smokkel en handel verschenen, een 
onderzoek in opdracht van stichting Politie en Wetenschap (Spapens en Bruinsma, 2004). 



2. Het beschrijven van de aard en omvang van het illegaal vuurwapengebruik: het aantal 
schiet- en dreigincidenten in Nederland. Ook hier wordt een profiel van betrokken 
verdachten gegeven. 

3. Het samenvatten en – via vuurwapenexperts – toetsen van de bevindingen uit eerder 
onderzoek naar de aard en omvang van illegale vuurwapenhandel. 

 
Sinds 1 januari 2001 is het Vuurwapen Data Systeem (VDS) operationeel. Het betreft een 
datasysteem waarin regionale politiekorpsen gegevens over vuurwapengerelateerde 
incidenten, in beslag genomen vuurwapens en vuurwapenverdachten registreren. Een 
'afgeleid doel' van de voorliggende studie is het evalueren van de wijze waarop de 
verzameling van informatie en kennis over vuurwapencriminaliteit – onder meer via VDS – 
op dit moment plaatsvindt. 
 
Onderzoeksmethode 
Om de ontwikkelingen in vuurwapencriminaliteit in kaart te brengen is gebruik gemaakt van 
verschillende informatiebronnen: 
1. Vuurwapenbezit – VDS, aangevuld met eigen tellingen van regiokorpsen (zoals lijsten 

van aangetroffen goederen in de BasisPolitieRegistratie (BPS) en uittreksels van 
strafbladen 

2. Vuurwapengebruik – VDS, aangevuld met gegevens uit het Landelijk Overvallen 
Registratie Systeem (LORS) en het HerKenningsdienstSysteem (HKS). 

3. Verdachten van vuurwapenbezit en –gebruik – VDS in combinatie met HKS. 
4. Binnenlandse handel – op basis van de resultaten van eerder onderzoek (Spapens en 

Bruinsma, 2002a), aangevuld met interviews met wapenhandelaren en 
vuurwapenexperts. 

 
 
2. Illegale vuurwapenbezitters en -gebruikers 
 
Drie verdachtengroepen 
Uit eerder onderzoek naar vuurwapenverdachten blijken drie verdachtengroepen tezamen 
verantwoordelijk te zijn voor ongeveer 75% van de vuurwapendelicten in Nederland 
(Spapens en Bruinsma, 2002b). Het betreft de volgende groepen (die elkaar overigens 
gedeeltelijk overlappen): 
1. Vuurwapenbezitters die gelieerd zijn aan het (milieu van) illegale drugshandel. 

In de drugswereld zijn vuurwapens gewild om verschillende redenen, maar met name 
persoonlijke beveiliging speelt een belangrijke rol. Er kunnen daarbij vier groepen worden 
onderscheiden: harddrugsverslaafden, dealers, personen betrokken bij de productie en 
smokkel van (hard)drugs en personen die hennep kweken en in softdrugs handelen. 

2. Vuurwapenbezitters die worden verdacht van het plegen van een overval. 
Een belangrijk onderscheid dat in deze groep gemaakt kan worden is die tussen 
personen die eenmalig een overval of straatroof plegen en degenen die dat (al dan niet 
planmatig) regelmatig doen. Die laatste groep bestaat zowel uit jeugdige daders die op 
regelmatige basis een overval of straatroof plegen als uit personen die verslaafd zijn aan 
harddrugs en die via overvallen aan financiële middelen komen. 



3. Vuurwapenbezitters, geboren in de Nederlandse Antillen, (veelal) met criminele 
antecedenten. 
Het gaat hierbij om jonge, recent naar Nederland geïmmigreerde mannen van 
Antilliaanse afkomst. Zij hebben vaak al een crimineel verleden opgebouwd op de 
Antillen en hebben vaak al één of meer gevangenisstraffen uitgezeten voordat ze naar 
Nederland zijn gekomen. 

 
Analyse verdachten 
De drie hiervoor genoemde groepen zijn geselecteerd in het Vuurwapen Data Systeem 
(VDS) en – voor de jaren 2001, 2002 en 2003 – nader geanalyseerd. Er waren geen redenen 
om aan te nemen dat, met betrekking tot de periode 2001 – 2003 deze drie groepen 
tezamen verantwoordelijk waren voor beduidend meer of minder dan 75% van het aantal 
vuurwapendelicten in Nederland. De belangrijkste resultaten uit de analyse zijn: 
§ Uit eerder onderzoek bleek reeds dat de grote meerderheid van de verdachten van 

vuurwapendelicten man is en gemiddeld tussen de 20 en 30 jaar oud. Analyse van de 
VDS-gegevens bevestigt dit beeld: bij elk van de drie groepen verdachten ligt het 
percentage man boven de 90% en een groot deel van de verdachten is jonger dan 30 
jaar. Wat leeftijd betreft zijn er wel duidelijke verschillen tussen de drie groepen 
verdachten: verdachten van overvallen zijn relatief jong (55% in de leeftijd 15-24 jaar), 
verdachten van drugsdelicten relatief oud (62% 30 jaar of ouder). Van een trendmatige 
verjonging of veroudering van de verdachtenpopulatie is geen sprake. 

§ Verdachten van vuurwapencriminaliteit met betrekking tot een drugsdelict of een overval 
zijn in ruim de helft van de gevallen geboren in Nederland. Bij drugsdelicten zijn 
daarnaast – ten opzichte van overvallen – relatief vaak Antillianen betrokken (13% versus 
6%). 

§ Op hoofdlijnen kunnen drie situaties worden onderscheiden waarin vuurwapens zijn 
aangetroffen of gebruikt: het bezit en dragen van een vuurwapen, het bedreigen met het 
wapen en het er feitelijk mee schieten. Bij vrijwel alle van een drugsgerelateerd 
vuurwapendelict verdachte personen is sprake van het bezit of dragen van een wapen 
(99%). Bij overvalverdachten is het wapen vooral aangetroffen nadat er iemand mee 
bedreigd was (82%). Bij Antilliaanse verdachten van vuurwapencriminaliteit gaat het 
zowel om het bezit of dragen van een wapen (56%), het er mee dreigen (25%) als het 
daadwerkelijk er mee schieten (18%). 

§ Het gebruikte type wapen is bij overvallers in meer dan de helft van de gevallen niet 
bekend. Bij Antilliaanse verdachten is dat voor ongeveer een kwart van de delicten het 
geval. Daar waar het gebruikte soort wapen wel bekend is, blijkt vooral gebruik te worden 
gemaakt van een pistool, een gas/alarmwapen of een be- of afdreigend wapen. Bij de 
groep Antilliaanse verdachten is het pistool sterk vertegenwoordigd (61%, met name de 
Tanfoglio), verdachten van een overval gebruiken– voor zover dus bekend – relatief vaak 
een gas/alarmwapen of een imitatiewapen (52%). 

§ In de periode 2001-2003 is van de Antilliaanse verdachten 12% eerder opgepakt voor 
een vuurwapendelict, bij de andere twee groepen ligt dit percentage op 1%. Veel van de 
verdachten hebben in de periode 2001-2003 twee of meer eerdere strafbare feiten 
gepleegd. Met name bij Antilliaanse verdachten en verdachten van drugsdelicten gaat 
het daarbij ook vaak om overtredingen die vallen binnen de Wet Wapens en Munitie 



(waar overigens ook delicten in vallen met andersoortige wapens). Velen van hen zijn in 
de genoemde periode gedetineerd geweest. 

§ Opvallend is dat VDS weinig informatie bevat over de wijze waarop het vuurwapen door 
de verdachte is aangeschaft. Bij slechts 281 van de 2339 incidenten (12%) was hierover 
informatie voorhanden. Uit de beschikbare informatie blijkt dat scherpschietende wapens 
vooral illegaal worden aangeschaft (47%) of worden gevonden (18%) of gestolen (11%), 
niet-scherpschietende wapens en imitatiewapens zijn vaak legaal (43%) of illegaal (30%) 
gekocht. Verdachten zijn daarbij overigens vaak niet erg expliciet. 

§ Een belangrijk – en met het voorgaande punt samenhangend – aandachtspunt betreft de 
vraag hoe vaak vuurwapens, als duurzame goederen, van eigenaar verwisselen. Op 
grond van de beschikbare gegevens kunnen maar zeer beperkt uitspraken worden 
gedaan over de frequentie waarmee vuurwapens van eigenaar verwisselen – 
opsporingsonderzoek is hier niet op gericht en in de praktijk komt het traject dat een 
vuurwapen heeft afgelegd tijdens verhoor van verdachten niet of nauwelijks aan de orde 
– maar duidelijk is in elk geval dat vaak sprake is van het rouleren van vuurwapens 
tussen bezitters en/of gebruikers (onder meer door 'leasen'). 

 
 
3. Schatting omvang illegaal vuurwapenbezit 
 
Kwaliteit gegevens 
De huidige politiële informatiehuishouding met betrekking tot illegale vuurwapenbezit en –
gebruik maakt het schatten van het totaal aantal illegale vuurwapenbezitters en het aantal 
vuurwapens in Nederland een moeilijke aangelegenheid. VDS biedt in principe de 
gelegenheid om betrouwbare schattingen te maken van vuurwapengebruik en –bezit. Op dit 
moment is het echter zo dat in de praktijk VDS niet door alle regionale politiekorpsen wordt 
gebruikt en bovendien niet overal eenduidig en consequent wordt ingevuld.  
 
Op basis van (een steekproef uit) de in VDS beschikbare gegevens over 
vuurwapenverdachten is een schatting gemaakt van het aantal illegale vuurwapenbezitters. 
§ Uitgangspunt vormen de drie eerder genoemde dadergroepen: verdachten gelieerd aan 

illegale drugshandel, verdachten van overvallen en Antilianen met criminele 
antecedenten. Zij worden verantwoordelijk geacht voor ongeveer 75% van het totale 
aantal vuurwapendelicten. 

§ Er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde vangst-hervangsmethode, waarbij voor 
elke dadergroep – op basis van de kans op 'hervangst' – een groepsspecifieke schatting 
wordt gemaakt voor de periode 2001-2003. 

§ In de schatting zijn niet alleen scherpschietende wapens, maar ook gas-, alarm- en 
imitatiewapens meegenomen. 

 
Schatting 
De analyses resulteren in de volgende schatting: er zijn in Nederland 40.553 (54.070) 
vuurwapenbezitters (range 26.531 – 54.535, betrouwbaarheidsinterval van 95%) in de 
onderzoekspopulatie in de periode 2001-2003. Het betreft dan zowel de gepakte als een 
bijschatting van de niet-gepakte vuurwapenbezitters. Per groep gaat het om de volgende 
aantallen: 21.776 (29.034) vuurwapenbezitters in het milieu van illegale drugshandel, 12.522 



(16.696) overvallers met vuurwapenbezit en 9.345 (12.460) Antilianen met een vuurwapen in 
het bezit. (Tussen haakjes zijn de aantallen geëxtrapoleerd naar 100% weergegeven.) 
 
Conclusies 
Bij deze cijfers kunnen de volgende opmerkingen worden geplaatst: 
§ Om in de toekomst de relevantie van de schatting te vergroten is het zaak de toepassing 

van VDS door de regionale politiekorpsen te blijven stimuleren. 
§ Het betreft een schatting van de omvang van het vuurwapenbezit in de drie belangrijkste 

dadergroepen en is dus geen schatting van de totale omvang van het vuurwapenbezit in 
Nederland. 

§ Antilianen zijn sterk vertegenwoordigd in de groep vuurwapenbezitters. Dit heeft deels te 
maken met de gehanteerde onderzoeksmethode (dus de wijze waarop de schatting is 
uitgevoerd), maar heeft ook te maken met het feit dat het een 'risicogroep' betreft die bij 
de aanpak van vuurwapencriminaliteit nadrukkelijker in beeld zou moeten komen. 

§ Het is met de beschikbare informatie moeilijk een relatie te leggen tussen 
vuurwapenbezit en –gebruik. Illegale vuurwapens wisselen regelmatig van eigenaar en/of 
gebruiker en met een vuurwapen kunnen derhalve meer delicten worden gepleegd. 

 
 
4. In beslag genomen vuurwapens 
 
Kwaliteit gegevens 
Regionale politiekorpsen hebben – desgevraagd – zelf een kwalificatie gegeven voor de 
consistentie en betrouwbaarheid van de invoer van scherpschietende vuurwapens in VDS. 
Wanneer deze als 'goed' werd beoordeeld, is gebruik gemaakt van de gegevens uit VDS (dit 
was voor twaalf regio's het geval), was het oordeel 'matig' of 'redelijk' of werd helemaal geen 
gebruik gemaakt van VDS, dan is gebruik gemaakt van gegevens van inbeslagnames uit 
andere registratiesystemen (BPS, XPOL). Daarbij dient nog opgemerkt te worden dat de 
beschikbare informatie niet altijd volledig en betrouwbaar is door onder meer dubbeltellingen 
of onjuiste invoer (bijvoorbeeld het invoeren van een imitatiewapen als 'pistool' of 'revolver'). 
 
In beslag genomen scherpschietende vuurwapens 2001-2003 
Uit de beschikbare informatie blijkt het volgende: 
§ Er zijn in 2001 in totaal 1.772 scherpschietende wapens in beslag genomen, in 2002 

betrof het 1.932 scherpschietende wapens en in 2003 lag dit aantal op 1.777. 
§ Het gaat vooral om pistolen (circa 60% van het totaal aantal in beslag genomen 

scherpschietende vuurwapens), geweren (ongeveer 20%) en revolvers (circa 15%). 
§ Gemiddeld werden in 2003 11 vuurwapens per 100.000 inwoners in beslag genomen. In 

de meest verstedelijkte regio's is het aantal in beslag genomen vuurwapens per 100.000 
inwoners over het algemeen hoog (met name Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-
Rijnmond en Haaglanden). 

 
Ontwikkeling 1998-2003 
In een eerdere studie zijn op basis van het aantal inbeslagnames extrapolaties gemaakt om 
inzicht te krijgen in het totaal aantal vuurwapens voor de periode 1998-2000 in Nederland 
(Spapens en Bruinsma, 2002b). Deze gegevens zijn echter op een andere wijze verkregen – 



namelijk via handmatig doorlopen (en corrigeren) van de basisregistratiesystemen van de 
politiekorpsen – dan de gegevens uit het onderhavige onderzoek op basis van VDS. De 
vraag is of het mogelijk is om deze cijfers te vergelijken, opdat uitspraken over de periode 
1998 – 2003 kunnen worden gedaan. De analyse maakt duidelijk dat dit met de nodige 
voorzichtigheid dient te gebeuren, omdat (i) het beschikbare cijfermateriaal niet voor alle 
regio's even betrouwbaar en consistent is; (ii) niet altijd dezelfde bronnen zijn gebruikt; en (iii) 
registratie in de loop van de tijd verbeterd of juist verslechterd is. 
 
Een vergelijking van de cijfers uit de periode 1998-2000 met die uit de periode 2001 – 2003 
laat zien dat de aantallen in beslag genomen vuurwapens in de periode 2001 – 2003 (met 
gemiddeld per jaar ongeveer 1.800 in beslag genomen vuurwapens) aanzienlijk lager liggen 
dan in de periode 1998 – 2000 (jaarlijks circa 2.400). Voor een deel kan de verklaring 
worden gezocht in het feit dat in de periode 2001 – 2003 VDS als belangrijkste 
informatiebron is gebruikt en dit datasysteem, zoals reeds een aantal keren is opgemerkt, 
nog in ontwikkeling is en nog niet altijd op de juiste wijze wordt gebruikt door de regionale 
politiekorpsen. Een andere mogelijke verklaring is dat er in de jaren 1998 – 2000 veel 
aandacht is geweest voor vuurwapens en de inbeslagname daarvan en dat 
vuurwapenbezitters hier op inspelen en meer moeite doen hun vuurwapens aan het zicht van 
de politie te onttrekken. Voorts zou het kunnen zijn dat door inleveracties van illegale 
vuurwapens in de jaren 1998 – 2000 het aantal inbeslagnames in de jaren erna lager is. 
Ongetwijfeld is ook de prioritering van de aanpak van vuurwapengebruik en –bezit binnen 
het politiële en justitiële beleid van invloed geweest. 
 
Inbeslagname niet-scherpschietende vuurwapens 
In het onderzoek is nagegaan in hoeverre VDS bruikbaar is om de omvang van bezit en 
gebruik van gas- en alarmwapens en imitatiewapens te bepalen. Daartoe zijn de cijfers uit 
VDS uit de periode 2001 – 2003 afgezet tegen cijfers afkomstig uit andere 
registratiesystemen – dit was mogelijk bij een aantal politieregio's – en vergeleken met reeds 
beschikbare cijfers uit de periode 1998 – 2000. Uit de analyse blijkt dat de registratie van 
gas- en alarmwapen en die van imitatiewapens in VDS voor een behoorlijk aantal regio's 
slecht is: de aantallen liggen voor de jaren 2001 – 2003 vaak veel lager dan cijfers 
beschikbaar in andere registratiesystemen en dan de cijfers met betrekking tot de periode 
1998 – 2000. Verschillende regio's geven overigens zelf aan inbeslagname van gas- en 
alarmwapens en imitatiewapens in VDS wél consistent en betrouwbaar te doen. 
 
Op basis van VDS-gegevens en aanvullingen vanuit de basisregistratie, is een overzicht 
gemaakt van de aantallen in beslag genomen gas- en alarmwapens en imitatiewapens voor 
de jaren 2001 tot en met 2003. In de betreffende periode worden jaarlijks rond de 1.200 gas- 
en alarmwapens in beslag genomen. Voor imitatiewapens ligt dit aantal tussen de 1.500 en 
1.750. Vergelijking van deze cijfers met die uit de periode 1998 – 2000 zijn, vanwege de 
hiervoor gemaakte opmerkingen, moeilijk te maken. 
 
Omstandigheden inbeslagname 
Nagegaan is onder welke omstandigheden scherpschietende vuurwapens in de jaren 2001 – 
2003 in beslag zijn genomen. Uit de beschikbare cijfers blijkt dat scherpschietende 
vuurwapens in ruim 50% van de gevallen worden aangetroffen zonder gebruik (bijvoorbeeld 



bij een huiszoeking of een controle). In 35 tot 40% van de gevallen is sprake van 
inbeslagname op heterdaad (het gaat dan met name om bedreigingen, drugshandel en –
bezit en poging tot moord/doodslag). In de overige circa 5% van de gevallen worden de 
vuurwapens vrijwillig ingeleverd. 
 
Gas- en alarmwapens worden in ongeveer driekwart van de gevallen aangetroffen zonder 
gebruik (zoals bij een huiszoeking). Bijna een kwart wordt in beslag genomen op heterdaad. 
Het gaat daarbij voornamelijk om bedreiging, drugsbezit en –handel en overvallen. 
 
Eind 2002 is artikel 151b van de Gemeentewet in werking getreden. Deze wet maakt het 
mogelijk preventief te fouilleren. Deze maatregel zou een bijdrage moeten leveren aan een 
betere bestrijding van het wapengeweld in de samenleving. Een aantal gemeenten heeft 
reeds ervaring opgedaan met preventief fouilleren. Bij de preventieve fouilleeracties zijn tot 
op heden maar weinig vuurwapens aangetroffen. Daaruit kan echter niet automatisch de 
conclusie worden getrokken dat het geen effectieve maatregel is: zo blijkt uit onderzoek dat 
in de gemeente Utrecht – mede door preventieve fouilleeracties – het aantal 
vuurwapengerelateerde incidenten is afgenomen. 
 
 
5. Vuurwapenincidenten 
 
Er is in de onderhavige studie nagegaan wat de aard, omvang en ontwikkeling van 
vuurwapendelicten is in Nederland. Een vuurwapendelict is een voorval waarbij een 
vuurwapen – dit kan ook een gas- of alarmpistool of een imitatiewapen zijn – is gebruikt om 
mee te dreigen of (buiten het legale circuit) te schieten. Bronnen die daarbij zijn gebruikt zijn 
VDS, LORS en HKS. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de bruikbaarheid van de 
betreffende registratiesystemen. 
 
Kwaliteit cijfers VDS 
Uit een enquête onder de regiokorpsen blijkt dat slechts vijf korpsen een consistente en 
volledige VDS-registratie van vuurwapenincidenten hebben bijgehouden in de periode van 
2001 tot en met 2003. Bij de andere politiekorpsen is sprake van onvolledige (bijvoorbeeld 
alleen incidenten waarbij het wapen in beslag is genomen) of inconsistente invoer van 
vuurwapenincidenten. Door vergelijking van de cijfers uit VDS over de periode 2001 – 2003 
met cijfers uit een eerder onderzoek (Spapens en Bruinsma, 2002b) over de periode 1998-
2000 is een schatting gemaakt van het aantal schiet- en dreigincidenten dat in VDS is 
geregistreerd. Bij een gelijkblijvend aantal vuurwapenincidenten in de afgelopen vier jaar zou 
in VDS slechts ongeveer een derde van het totaal aantal incidenten (zowel schietincidenten 
als dreigincidenten) bevatten. 
 
Schiet- en dreigincidenten 
Van de vijf politieregio's waar betrouwbare gegevens in VDS beschikbaar zijn over 
vuurwapenincidenten zijn de cijfers nader geanalyseerd.  
§ Het totaal aantal schietincidenten ligt voor de vijf regio's in de jaren 2001, 2002 en 2003 

op respectievelijk 171, 208 en 155. Het gaat dan vooral om poging tot moord/doodslag, 
moord/doodslag en vernieling met een scherp vuurwapen. 



§ Het totaal aantal dreigincidenten ligt voor de betreffende regio's in de jaren 2001, 2002 
en 2003 op respectievelijk 711, 598 en 303. Er is derhalve een scherpe daling in 2003 te 
constateren.  

§ De daling van het aantal dreigincidenten in 2003 is vooral toe te schrijven aan de sterke 
afname van het aantal afpersingen en bedreigingen. Een mogelijke verklaring hiervoor is 
de inspanningen van de politie gericht op het terugdringen van criminaliteit onder 
jongeren: een groep die vaak verantwoordelijk is afpersingen en bedreigingen. 

§ Bij ongeveer 11 procent van het totaal aantal schietincidenten wordt (bijvoorbeeld bij 
huiszoeking) meer dan één vuurwapen in beslag genomen. Het gaat dan vooral om 
poging tot moord/doodslag en moord/doodslag. Bij dreigincidenten wordt in ongeveer 20 
procent van de gevallen meer dan één vuurwapen in beslag genomen. 

 
Overvallen 
Aan de hand van gegevens uit LORS is in kaart gebracht welke typen vuurwapens worden 
gebruikt bij overvallen. Deze gegevens in LORS zijn gebaseerd op de kwalificatie die door de 
aangevers of getuigen wordt gegeven over de aard van / het type vuurwapen. Dit verklaart 
bijvoorbeeld het relatief lage aantal gevallen waarin het gebruik van een imitatievuurwapen is 
vastgesteld, terwijl uit andere informatie blijkt dat veel overvallen met niet-scherpschietende 
vuurwapens worden gepleegd. Het totaal aantal vuurwapens dat door getuigen is 
waargenomen tijdens overvallen ligt in de periode 1998 – 2003 tussen de 1.500 en 1.800. 
Getuigen en/of slachtoffers geven vaak aan dat een pistool is gebruikt als vuurwapen (in 
ongeveer 65% van de gevallen). 
 
Kwaliteit cijfers HKS 
Omdat de registratie in VDS maar voor vijf regio's consistent en volledig is in de periode 
2001 – 2003, is ook nagegaan in hoeverre op basis van HKS een volledig beeld van 
geregistreerde vuurwapenincidenten kan worden verkregen. Daartoe zijn de gegevens uit 
HKS vergelijken met cijfers uit VDS, LORS (aantal overvallen) en het CBS (aantal moorden 
met vuurwapen). Een vergelijking van de cijfers uit HKS met andere bronnen laat zien dat 
ook het aantal in HKS geregistreerde vuurwapenincidenten onvolledig is. De conclusie luidt 
dan ook dat het niet mogelijk is om op basis van HKS betrouwbare schattingen te maken van 
het aantal vuurwapenincidenten. 
 
 
6. Smokkel en handel in Nederland 
 
Op basis van recent onderzoek (Spapens en Bruinsma, 2004) wordt ingegaan op de markt 
voor illegale vuurwapens, waarbij vraag en aanbod alsmede betrokken partijen en methoden 
van handel en smokkel aan bod komen. De resultaten van het betreffende onderzoek zijn in 
het kader van de voorliggende studie samengevat en ter toetsing voorgelegd aan een aantal 
vuurwapenexperts en legale wapenhandelaren. 
 
Vraag en aanbod van illegale vuurwapens 
Ten aanzien van het aanbod van illegale vuurwapens wordt het volgende geconstateerd: 
§ Er is sprake van een toenemende variatie in soorten en typen vuurwapens.  
§ De markt voor illegale vuurwapens is aan het verzakelijken. 



§ Uit VDS blijkt dat Italië (met name het merk Tanfoglio), België (vooral het merk FN), 
Duitsland, Servië-Montenegro en Tsjechië de voornaamste bronlanden zijn. 

 
Over de vraag naar illegale vuurwapens wordt het volgende gemeld: 
§ Het zijn met name jonge mannen (20-30 jaar), doorgaans met criminele antecedenten in 

de sfeer van geweldpleging. 
§ Er zijn op hoofdlijnen drie groepen: (1) de kleine (startende) criminelen, actief in 

straatroof en drugshandel op buurtniveau, (2) de ervaren crimineel met contacten op 
regionaal en landelijk niveau en (3) de grote, (inter)nationaal opererende crimineel, actief 
in kapitaalintensieve drugs-, wapens- of vrouwenhandel. 

§ Redenen om illegaal vuurwapens te bezitten zijn: (1) Gebruik als (crimineel) instrument, 
(2) gebruik als hulpmiddel voor de eigen veiligheid, (3) als object van verzameling of 
bewaring en (4) als object van handel. 

§ Vuurwapenexperts verwachten een toename, dan wel een voortgaande differentiatie van 
de vraag naar vuurwapens als gevolg van (1) de uitbreiding van de Europese Unie, (2) 
de groei van het aantal personen dat betrokken is bij georganiseerde misdaad en (3) de 
verharding van het criminaliteitsbeeld. 

 
Methoden van smokkel en handel 
In het logistieke proces van illegale vuurwapenhandel kunnen vier fasen worden 
onderscheiden: 
1. De productie van een vuurwapen, veelal in de opstallen van legale 

vuurwapenfabrikanten. 
2. De inbreng van het wapen in het illegale circuit via zwartwassing (alleen op papier 

legaal verkopen), diefstal, ombouw of recycling. 
3. De smokkel van het illegale wapen vanuit het bronland naar Nederland. Dit gaat vaak 

via zendingen per koerier, het meeliften met andere illegale handel, het meeliften met 
legale transporten of via zendingen per pakketpost. 

4. De afzet van het illegale wapen in het Nederlandse criminele circuit: (1) de importeur 
verkoopt door aan tussenhandelaren die de vuurwapens vervolgens aan de 
eindgebruikers leveren of (2) de importeur levert zelf rechtstreeks aan de 
eindgebruikers. 

 
Een aantal belangrijke feiten ten aanzien van de handel in illegale vuurwapens zijn: 
§ Criminele samenwerkingsverbanden gericht op vuurwapensmokkel en –handel zijn 

flexibel en bestaan uit een beperkt aantal personen met de importeur als spil in de 
logistieke organisatie. 

§ Er is geen sprake van etnische monopolieposities in de vuurwapen(tussen)handel. 
Autochtone Nederlanders, Turken, Marokkanen, Surinamers en voormalig Joegoslaven, 
evenals woonwagenkampbewoners worden relatief vaak genoemd als groepen die in 
Nederland betrokken zijn bij de smokkel en handel van vuurwapens. 

§ Bij vuurwapensmokkel en –handel gaat het veelal om kleine aantallen per zending (vijf tot 
dertig vuurwapens) en de handel is op zichzelf onvoldoende lucratief. Vaak wordt handel 
in vuurwapens dan ook gecombineerd met nevenhandel. 

§ Vuurwapens zijn niet makkelijk verkrijgbaar behalve voor afnemers die bekend zijn met 
en vertrouwd worden in het criminele circuit. 



 
 
7. Conclusies en aanbevelingen 
 
Kwaliteit beschikbare gegevens 
In de voorliggende studie is getracht zoveel mogelijk 'harde' informatie bijeen te brengen met 
betrekking tot de aard en omvang van vuurwapencriminaliteit, met name voor de periode 
2001 – 2003. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van gegevens beschikbaar in VDS dat sinds 
1 januari 2001 operationeel is. Het onderzoek laat zien dat VDS in potentie een belangrijke 
informatiebron kan zijn, maar dat op veel regionale politiekorpsen op dit moment nog niet of 
onvoldoende betrouwbaar en consistent inbeslagname van vuurwapens (inclusief niet-
scherpschietende vuurwapens) en schietincidenten in VDS invoeren. Oorzaken voor de 
onjuiste en/of onvolledige invoer van gegevens moeten gezocht worden in onder meer het 
feit dat het 'vullen' van VDS een extra administratieve handeling is, dat specialistische 
wapenkennis nodig maar dikwijls niet (meer) voorhanden is en dat invoerdefinities niet 
uniform worden toegepast en/of problemen scheppen bij het bevragen van de data in VDS.  
 
Visie en beleid 
Het is dan ook aan te bevelen om zowel op landelijk niveau als binnen de regionale 
politiekorpsen meer aandacht te besteden aan een goede registratie van relevante gegevens 
in VDS. Het is daarbij zaak te werken vanuit een bepaalde visie, omdat kennis over zaken 
als vuurwapenbezit, -gebruik en –handel alleen dán op de juiste manier kan worden ingericht 
als sprake is van een duidelijke visie op prioriteiten en specifieke aandachtspunten binnen de 
aanpak van vuurwapencriminaliteit. Concreet betekent dit onder meer dat de aanpak ten 
minste de volgende aspecten in zich bergt: 
1. Opsporingsonderzoek gericht op de detectie van vuurwapenbezit- en gebruik. 
2. Opsporingsonderzoek gericht op de systematische detectie van personele netwerken 

actief in het verhandelen, smokkelen en/of 'leasen' van vuurwapens. 
3. Doelgroep- en locatiespecifiek onderzoek naar bezit en gebruik van vuurwapens. 
 
De belangrijkste voorwaarden voor de implementatie van die aanpak zijn: 
1. De consequente aansturing en facilitering, op nationaal en decentraal niveau, van 

'vuurwapenintelligence' op basis van VDS, inclusief de hiertoe noodzakelijke 
deskundigheidsontwikkeling in en internationalisering van de regionale politiekorpsen. 

2. Het stimuleren van dataverzameling en kennisontwikkeling met betrekking tot 
specifieke risicolocaties en risicogroepen waarvan kan worden verondersteld dat die in 
hun criminele carrière bij het plegen van delicten gebruik (kunnen gaan) maken van 
vuurwapens, zoals de groepen die in onderhavig onderzoek bestudeerd zijn, maar 
bijvoorbeeld ook de groep van zeer actieve veelplegers. 

3. Het stimuleren van onderzoek naar en ontwikkeling van delictscenario´s.  
 
Wetenschappelijk onderzoek blijft hierbij een belangrijke ondersteunende rol vervullen. Het 
inhoudelijke accent van dit wetenschappelijke onderzoek zou op de kortere termijn echter 
met name moeten liggen op het beter in kaart brengen en analyseren van specifieke 
risicogroepen en delictscenario's met betrekking tot het gebruik van vuurwapens, alsmede op 
het traceren van personele netwerken betrokken bij het 'verkeer' van vuurwapens. 


