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I

Voorwoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit rapport is het vierde in een rij van landelij k e notit ies over vuurwapencrim inal ite it, uitge voerd in 
opdracht van het ministerie van justit ie. In 2001 werd opdracht geg ev en voor de eerste drie onder-
zoek en. Het eerste onderzoek ging over de aard en de om vang van vuurwape n b e zit, -gebruik en  
-handel in de jaren 1998 tot en met 2000 (Spapens en Bruinsm a, 2002b). Parall el daaraan werd 
een onderzoek uitge vo erd naar de smokk el van handvuurwapens vanuit voorm alige Oostb lok-
landen naar Nederland (Spapens en Bruinsm a, 2002a). Daarna volgde een onderzoek naar de 
daders van vuurwapencrim inal ite it. Het duiden van de achtergronden en motie ve n van vuur-
wapenbe zi t,  
-gebruik en -handel stond hierbij centraa l (Maalsté, Nijm eij er en Schol tes, 2002). Deze drie onder-
zoek en hebb en de inf orm atiepositi e van Nederland met betrek k ing tot vuurwapencrim inalite it sterk 
verbe terd.  
 
Dit vierde onderzoek heef t een bij zondere status. Het vloei t voort uit het initi ati ef van de destijds 
demissionaire minister Donner die in novem ber 2002 de Tweede Kam er per brief inf orm eerde dat 
het onderzoek naar de aard en de om vang van vuurwapen be zit, -gebruik en -handel in de jaren 
1998 tot en met 2000 zou worden herhaa ld, zodat de ont wik k elinge n gedurende een lan gere 
periode kunne n worden gevo lgd en betrouwbare inf orm atie beschik baar is in het licht van het 
voornem en om de aanpak van vuurwapencrim inal ite it te versterk en. Het voorlig ge nde rapport 
grijpt terug op de eerder verzam elde gege ve ns over de periode 1998 tot en met 2000 en voe gt 
daar nieuwe inf orm atie met betrekk ing tot de periode 2001 tot en met 2003 aan toe. De conc lusies 
in dit rapport zijn gebaseerd op de geh ele periode van 1998 tot en met 2003. Ook in een ander 
opzic ht is dit vierde onderzoek te beschouwen als een int egrat ie ve studie. Waar rele va nt zij n de 
bevindingen uit het onderzoek naar de smokk el van handvuurwapens uit voorm alige 
Oostblok landen en de studie over de daders van vuurwapen crim inalit eit in onderhav ig rapport 
verwerk t om een zo voll edig mogelij k beeld te present eren. Ook hier zijn – zij het op beperk te 
schaal – nieuwe gege ve ns toeg ev oegd. Behal ve int egratief is het onderhavig e rapport ook 
inn ov ati ef. Anders dan in de eerdere onderzoek en kon nam elij k gebruik worden gem aak t van het 
nieuwe, sinds 1 januari 2001 operati one le Vuurwapen Data Systeem (VDS), waarin de regiona le 
politi ek orpsen geg ev ens over vuurwapeng erel ateerde incidenten, in beslag genom en vuurwapens 
en vuurwapenv erdacht en registreren. Dat maak te het onder meer mogelij k om een statistische 
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schattin g te mak en van de om vang van illeg aa l vuurwapen be zit in Nederland. Die 
om vangschatti ng neem t in onderhavig rapport een bel angrij k e plaats in. 
Naast het bezit van ille ga le vuurwapens en de kenm erk en van verdachten die bij vuurwapen-
incident en zij n betrok k en, behandelt dit rapport ook de aard en om vang van in beslag gen om en 
vuurwapens, het aanta l schiet- en dreig inc ident en met vuurwapens en de smokk el en handel van 
vuurwapens in Nederland. Om een betrouwbaar bee ld van vuurwapencrim inal ite it te kunnen 
geven, zijn veel en verschi ll ende gege vens bijee n gebracht. Aanvullend op de VDS-data zijn ook 
de basisregistrat ies van region ale polit iek orpsen geraadpleegd. Er zijn gesprek k en gevo erd met 
vuurwapenexperts, zowel lega le wapenha ndelaren als wapenexperts van de polit i e. De straf-
bladen van verdachten van vuurwapeni nc idente n zij n nage trokk en en uiteraard is alle rele van te 
(open bare en niet-open bare) documentati e geraadpleegd die de onderzoek ers tot hun beschik-
king konden krijgen. 
 
Zonder de medewerk ing van de regiona le polit iek orpsen is dit type onderzoek onm oge lij k uit te 
voeren. Wij zijn dan ook veel dank verschuldigd aan al onze con tac tpersonen in de region ale 
korpsen. Dat geldt in het bij zonder voor het district Tilburg van het regio na le polit i ek orps Midden- 
en West Brabant. Hier kregen de onderzoek ers voor de loopt ijd van het onderzoe k een vaste 
werkplek om de gege ve nsverzam elin g uit te voeren. Bij de KLPD hielpen Rob Kuyper, Jessica 
van Mantgem en Leen Prins bij de ana l yse van de VDS- en de HKS-data. En uiteraard bedank en 
wij ook all e andere inf ormanten, in het bij zonder de legal e wapen handelaren, die door middel van 
intervi e ws, het verstrekk en van gege vens, of het aan le veren van documentati e een belan grij k e 
bijdrage hebbe n gel ev erd aan dit rapport.  
 
De betrokk enheid van de poli tie bij de probl em atiek van vuurwapencrim inal ite it is groot. Het 
maatschappelij k e bel ang van een betrouwbare landelijk e inv entarisati e van het bezit, het gebruik 
en de handel in vuurwapens is onm isk enbaar. Wij hopen dan ook dat dit rapport bijdraagt aan 
adequate besluitv orm ing om het verzam elen, uitwisselen en verdiepen van kennis en ervarin g te 
verbe teren.  
 
 
Monique Bruinsm a  
Hans Moors 
 



 

III

Inhoudsopgave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenvatting   1 
 
1.  Inleiding   13 
 
1.1. Achtergrond   13 
1.2. Doel- en vraa gstel li ng van het onderzoek   13 
1.3. Definit ies   14 
1.4. Methode en uitvo erin g van onderzoek   16 
1.5. Leeswij zer   19 
 
2.  I l legale vuurwapenbezitters en -gebruikers   21 
 
2.1. Inle iding   21 
2.2. Beelden van verdacht en op basis van eerder onderzoe k   22 
2.3. Analyse van de drie grootste verdachte ngroepe n   26 
2.4. De aanschaf van het wapen   35 
2.5. Sam envatt in g: kenm erk en van de drie grootste verdachten groepen   40 
 
3.  Schatt ing omvang van i l legaal vuurwapenbezit    43 
 
3.1. Inle iding   43 
3.2. Methoden van onderzoek   44 
3.3. Sam envatt in g: schatt ingsresultat en   47 
 
4.  In beslag genomen vuurwapens   51 
 
4.1. Inle iding   51 
4.2. Registrat ie van inb eslag na m e scherpschietende vuurwapens in VDS   51 
4.3. In beslag gen om en scherpschietende vuurwapens 2001-2003   54 
4.4. In beslag gen om en scherpschietende vuurwapens 1998-2003   57 



 

IV 

4.5. Registrat ie van inb eslag na m e niet-scherpschiete nde vuurwapens in VDS   62 
4.6. In beslag gen om en gas- en alarm wapens en im itati e wapens 2001-2003   63 
4.7. In beslag gen om en gas- en alarm wapens en im itati e wapens 1998-2003   64 
4.8. Omstandigh eden van inbeslag nam e   64 
4.9 Inbeslagn am e bij prevent ief fouilleren   67 
4.10 Motiev en voor vuurwapen b e zit   68 
4.11. Sam envatt in g   70 
 
5.  Vuurwapenincidenten   73 
 
5.1. Inle iding   73 
5.2. Registrat ie van vuurwapeni nc identen in VDS   74 
5.3. Gebruik van vuurwapens bij overval le n   79 
5.4. Kwalit eit van de registrati e van vuurwapen inc ident en in HKS   81 
5.5. Sam envatt in g   85 
 
6.  Smokkel  en handel in  Nederland   87 
 
6.1. Inle iding   87 
6.2. De illega le vuurwapenm arkt in Nederland   88 
6.3. Betrok k enen   93 
6.4. Methoden van smokk el en handel   93 
6.5. Sam envatt in g   97 
 
7.  Conclusies en aanbevelingen   99 
 
Summary   107 
 
Geraadpleegde l iteratuur   119 
 
Bij lagen   123 
 
Bijla ge 1: De vangst-herva ngst methode   125 
Bijla ge 2: Overzic hte n behorend bij hoofdstuk 3   133 
Bijla ge 3: Overzic hte n behorend bij hoofdstuk 4   137 
Bijla ge 4: Lijst van inf orm anten   143 
Bijla ge 5: Leidraad open intervi e ws met lega le wapenh andelaren  

en wapen experts van polit i e   145 
 



 

1

Samenvatting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Inleiding 
 
Aanleiding 
In 2001 en 2002 is in opdracht van het ministerie van Justiti e een driet al onderzoe k en uitge vo erd 
naar vuurwapencrim inalit eit 1: 
1. Een onderzoek naar de aard en om vang van vuurwapenbe zi t, -gebruik en –ha ndel in de jaren 

1998 tot en met 2000 (Spapens en Bruinsm a, 2002b). 
2. Een onderzoek naar de daders van vuurwapencrim inalit eit, waarbij acht ergronden en motie-

ven van vuurwapenbe zi t, -gebruik en handel centraa l stonden (Maalsté, Nijm eij er en Scholt es, 
2002). 

3. Een onderzoek naar de smokk el van handvuurwapens uit voorm alig Oostb lok landen naar 
Nederland (Spapens en Bruinsm a, 2002a). 

 
In novem ber 2002 inform eerde minister Donner de Tweede Kam er per brief dat het onderzoek 
naar de aard en om vang van vuurwapen be zit, -gebruik en handel (1998 tot en met 2000) zou 
worden herhaa ld met betrekk ing tot de periode 2001 tot en met 2003. Onderhav i ge studie is het 
eindproduct van dit initi ati ef. 
 
Doel 
Het doel van het voorligge nde onderzoek is het bij e enbrenge n van 'harde' inf orm atie: empirische 
gege ve ns die inzic ht el ij k mak en hoe de aard en om va ng van vuurwapencrim inal it eit zic h sinds 
1998 heef t ont wik k eld. Het accent ligt in deze studie op de periode 2001 tot en met 2003. 
 
De onderzoeksthem a's die daarbij aan bod kom en zij n: 
1. Het – op basis van in besla g genom en illeg al e vuurwapens – in kaart brenge n van de aard en 

de (geschat te) om vang van het illegale vuurwapenbezit in Nederland. Daarbij wordt een 

                                                           
1. Daarnaast is in 2004 het onderzoek Illegale vuurwapens in Nederland: smokkel en handel verschenen, een 
onderzoek in opdracht van stic ht i ng Polit ie en Wetenschap (Spapens en Bruinsm a, 2004). 
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beschrijvi ng geg ev en van de bezi tters van illeg al e vuurwapens en is een nieuwe statistische 
schattin g gem aak t van het aant al illeg al e vuurwapenb e zitters in Nederland. 

2. Het beschrijven van de aard en om vang van het illegaal vuurwapengebruik: het aant al 
schiet- en dreigi nc idente n in Nederland. Ook hier wordt een profiel van betrokk en verdachten 
gege ve n. 

3. Het sam envatt en en – via vuurwapenexperts – toetsen van de bevi nding en uit eerder 
onderzoek naar de aard en om vang van illegale vuurwapenhandel. 

 
Sinds 1 januari 2001 is het Vuurwapen Data Syste em (VDS) operatio nee l. Het betref t een data-
systeem waarin regio na le poli tiek orpsen gege ve ns over vuurwapengerelat eerde incident en, in 
besla g genom en vuurwapens en vuurwapenv erdacht e n registreren. Een 'afgel eid doel' van de 
voorligge nde studie is het eva lueren van de wij ze waarop de verzam eli ng van inf orm atie en 
kennis over vuurwapencrim ina lit eit – onder meer via VDS – op dit mom ent plaatsvi ndt. 
 
Onderzoeksmethode 
Om de ont wik k eling en in vuurwapencrim inalit eit in kaart te brenge n is gebruik gem aak t van ver-
schill ende inf orm atiebronne n: 
1. Vuurwapenbe zi t – VDS, aange vuld met eig en tel li nge n van regiok orpsen (zoals lijsten van 

aang etrof f en goederen in de BasisPolit ieReg istrati e (BPS) en uittreksels van straf bladen. 
2. Vuurwapenge bruik – VDS, aang evuld met gege ve ns uit het Landelij k Overva lle n Registrat ie 

Syste em (LORS) en het HerKenn in gsdienstSysteem (HKS). 
3. Verdachten van vuurwapen be zit en –gebruik – VDS in com binat ie met HKS. 
4. Binne nla ndse handel – op basis van de resultat en van eerder onderzoek (Spapens en 

Bruinsm a, 2002a), aange vuld met int ervie ws met wapenha ndelaren en vuurwapenexperts. 
 
2.  I l legale vuurwapenbezitters en -gebruikers 
 
Drie verdachtengroepen 
Uit eerder onderzoek naar vuurwapenv erdacht en blij k en drie verdachten groepen tezam en ver-
ant wo ordelij k te zijn voor onge veer 75% van de vuurwapendelic te n in Nederland (Spapens en 
Bruinsm a, 2002b). Het betref t de volgende groepen (die elk aar overigens gedeelt elij k overlappen): 
1. Vuurwapenbezitters die gelieerd zijn aan het (milieu van) illegale drugshandel. 

In de drugswereld zijn vuurwapens gewild om verschil l ende redenen, maar met nam e per-
soonl ij k e beve il ig ing spee lt een bel angrij k e rol. Er kunnen daarbij vier groepen worden onder-
scheiden: harddrugsversla afden, dealers, personen betrokk en bij de productie en smokk el 
van (hard)drugs en personen die hen nep kwek en en in softdrugs handelen. 

2. Vuurwapenbezitters die worden verdacht van het plegen van een overval. 
Een belan grij k onderscheid dat in deze groep gem aak t kan worden is die tussen personen die 
eenm alig een overval of straatroof pleg en en degenen die dat (al dan niet planm atig) regel-
matig doen. Die laatste groep bestaat zowel uit jeugdige daders die op regelm ati ge basis een 
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overva l of straatroof pleg en als uit persone n die versla afd zijn aan harddrugs en die via over-
valle n aan fina nc ië le middelen kom en. 

3. Vuurwapenbezitters, geboren in de Nederlandse Antillen, (veelal) met criminele antecedenten. 
Het gaat hierbij om jonge, recent naar Nederland geïm m igreerde mannen van Antil lia anse 
afk omst. Zij hebben vaak al een crim inee l verleden opgebouwd op de Antil len en hebb en vaak 
al één of meer gevang en isstraff en uitg e zete n voordat ze naar Nederland zijn gekom en. 

 
Analyse verdachten 
De drie hiervoor geno emde groepen zij n geselec teerd in het Vuurwapen Data Systeem (VDS) en 
– voor de jaren 2001, 2002 en 2003 – nader gea nal yseerd. Er waren gee n redenen om aan te 
nem en dat, met betrek k ing tot de periode 2001 – 2003 deze drie groepen tezam en verant wo or-
delij k waren voor beduidend meer of minder dan 75% van het aanta l vuurwapendelic t en in 
Nederland. De belan grij kste resultaten uit de anal yse zijn: 
- Uit eerder onderzoek bleek reeds dat de grot e meerderheid van de verdacht en van vuur-

wapendelic te n man is en gem iddeld tussen de 20 en 30 jaar oud. Anal yse van de VDS-
gege ve ns bevestigt dit beeld: bij elk van de drie groepen verdacht en ligt het percenta ge man 
boven de 90% en een groo t deel van de verdachte n is jonger dan 30 jaar. Wat lee f tijd betref t 
zij n er wel duidelij k e verschil len tussen de drie groepen verdachte n: verdachte n van overva lle n 
zij n relat ief jong (55% in de leef tijd 15-24 jaar), verdachten van drugsdelic te n rela tief oud (62% 
30 jaar of ouder). Van een trendmatige verjong in g of veroudering van de verdacht enpopulat ie 
is gee n sprak e. 

- Verdachten van vuurwapen crim inal ite it met betrekk ing tot een drugsdelic t of een overval zij n in 
ruim de helf t van de geval le n geboren in Nederland. Bij drugsdelic t en zij n daarnaast – ten op-
zicht e van overval len – rela tief vaak Antill ian en betrok k en (13% versus 6%). 

- Op hoofdlijnen kunnen drie situaties worden ondersche iden waarin vuurwapens zij n aangetrof-
fen of gebruik t: het bezi t en drage n van een vuurwapen, het bedreigen met het wapen en het 
er feitel ij k mee schieten. Bij vrij we l all e personen die verdacht werden van een drugsgerela-
teerd vuurwapendelic t is sprak e van het bezit of drage n van een wapen (99%). Bij overva l-
verdachten is het wapen vooral aan getrof f en nadat er iem and mee bedreigd was (82%). Bij 
Antil li aanse verdachten van vuurwapencrim inali tei t gaa t het zowel om het bezi t of drage n van 
een wapen (56%), het er mee dreig en (25%) als het daadwerk elij k er mee schieten (18%). 

- Het gebruik te type wapen is bij overval lers in meer dan de helf t van de geva ll en niet bek end. 
Bij Antill ia anse verdachten is dat voor ong ev eer een kwart van de delicten het geva l. Daar 
waar het gebruik te soort wapen wel bek end is, blij k t vooral gebruik te worden gem aak t van een 
pistoo l, een gas/alarm wape n of een be- of afdreig end wapen. Bij de groep Antill ia anse ver-
dachte n is het pistoo l sterk verte gen woordigd (61%, met nam e de Tanf ogl io), verdachten van 
een overva l gebruik en – voor zover dus bek end – relat ief vaak een gas/alarm wapen of een 
im itatie wape n (52%). 

- In de periode 2001 tot en met 2003 is van de Antil lia anse verdachte n 12% eerder opgepak t 
voor een vuurwapendelic t, bij de andere twee groepen ligt dit percenta ge op 1%. Veel van de 
verdachten hebbe n in de periode 2001 tot en met 2003 twee of meer eerdere straf bare feiten 
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geplee gd. Met nam e bij Antil lia anse verdachte n en verdachte n van drugsdelic t en gaat het 
daarbij ook vaak om overtredinge n die vall en bin nen de Wet Wapens en Munit ie (waar overi-
gens ook delic te n in valle n met andersoortig e wapens). Velen van hen zij n in de genoemde 
periode gedetineerd geweest. 

- Opvall end is dat VDS weini g inf orm atie bevat over de wij ze waarop het vuurwapen door de 
verdachte is aangeschaf t. Bij slechts 281 van de 2339 incident en (12%) was hierover inf or-
matie voorhanden. Uit de beschik bare inf orm atie blij k t dat scherpschi ete nde wapens vooral 
illeg aal worden aan geschaf t (47%) of worden gevonden (18%) of gesto le n (11%), niet-scherp-
schietende wapens en im itatie wapens zijn vaak  leg aa l (43%) of ille gaa l (30%) gek oc ht. Ver-
dachte n zij n daarbij overig e ns vaak niet erg explic ie t. Dit is zek er ook gek oppeld aan het feit 
dat wein ig wordt doorge vraagd bij het horen van vuurwapenv erdacht en, over de aanschaf van 
het wapen.  

- Een belan grij k – en met het voorgaa nde punt sam enha ngend – aandachtspunt betref t de vraag 
hoe vaak vuurwapens, als duurzam e goederen, van eigena ar verwisselen. Op grond van de 
beschik bare gege vens kunnen maar zeer beperk t uitsprak en worden gedaan over de frequen-
tie waarm ee vuurwapens van eige naar verwissele n – opsporingsonderzoek is hier niet op 
gericht en in de prak tij k kom t het trajec t dat een vuurwapen heef t afgele gd tijdens verho or van 
verdachten niet of nauwelij ks aan de orde – maar duidelij k is in elk geva l dat vaak sprak e is 
van het rouleren van vuurwapens tussen bezitters en/of gebruik ers (onder meer door 'leasen'). 

 
3.  Schatt ing omvang i l legaal vuurwapenbezi t  
 
Kwaliteit gegevens 
De huidige poli tië le inf orm atiehuishouding met betrekk ing tot ill ega le vuurwapenb e zit en –ge bruik 
maak t het schatten van het tota al aant al ille ga le vuurwapen be zit ters en het aan tal vuurwapens in 
Nederland moeilij k. VDS biedt in princ ipe de gele ge nh eid om betrouwbare schatt i ngen te mak en 
van vuurwapen gebruik en –be zit. Op dit mom ent is het echter zo dat in de prak tijk VDS niet door 
alle regio nal e politi ek orpsen wordt gebruik t en bovendien niet overal eenduidig en consequent 
wordt ing evuld.  
 
Op basis van (een steekproef uit) de in VDS beschik bare geg ev ens over vuurwapenv erdacht en is 
een schat tin g gem aak t van het aant al illeg al e vuurwapenbe zi tters. 
- Uitgangspunt vorm en de drie eerder geno emde dadergroepen: verdachte n geli eerd aan ille-

gale drugshandel, verdacht en van overval len en Antil ia nen met crim inele antec edente n. Zij 
worden verant woordelij k geac ht voor onge ve er 75% van het tot ale aanta l vuurwapendelic t en. 

- Er wordt gebruik gem aak t van de zoge naamde vangst-herva ngsm ethode, waarbij voor elk e 
dadergroep – op basis van de kans op 'herva ngst' – een groepsspecif iek e schattin g wordt 
gem aak t voor de periode 2001 tot en met 2003. 

- In de schatti ng zij n niet all e en scherpschi etende wapens, maar ook gas-, alarm- en im itatie-
wapens meegenom en. 
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Schatting 
De anal yses resulteren in de volg ende schatt in g: er zij n in Nederland ongev eer 40.500 vuur-
wapen be zi tters in de onderzoekspopulat ie. Het betref t dan zowel de gepak te verdachten in de 
periode van 2001 tot en met 2003 als een bijschattin g van de niet-gepak te vuurwapen be zit ters in 
die periode. Uitgesplitst naar de drie subgroepen van vuurwapenv erdacht en gaat het om de 
volge nde aan ta lle n: er zijn onge ve er 21.800 vuurwapenbe zit ters in het mili eu van illeg ale drugs-
handel, onge veer 12.500 overval lers met vuurwapenb e zit en onge veer 9.300 Antilia nen met een 
vuurwapen in het bezit. Op basis van het onderzoek van Spapens en Bruinsm a (2002b) wordt 
uitg ega an van een 75 proc ents-dekk ing van deze aant all en; een kwart van de vuurwapen verdach-
ten valt dus buiten deze drie subgroepe n. Wanneer hiervoor wordt gecorrig eerd en de aanta ll en 
worden geëx trapoleerd naar 100% kom en we op een total e om vang schatti ng van ong ev eer 
54.000 illeg al e vuurwapen b e zitters in Nederl and. 
 
Conclusies 
Bij deze cijf ers kunnen de volg ende opm erk ingen worden geplaatst: 
- Om in de toek omst de rele v anti e van de schat tin g te vergroten is het zaak de toepassing van 

VDS door de regiona le polit iek orpsen te blij ven stimuleren. 
- Het betref t een schatti ng van de om vang van het vuurwapenbe zi t in de drie bela n grij kste 

dadergroepen en is dus geen schatt ing van de total e om vang van het vuurwapen be zit in 
Nederland. 

- Antil ian en zij n sterk vertege n woordigd in de groep vuurwapenbe zi tters. Dit heef t deels te 
mak en met de geh ante erde onderzoeksm ethode (dus de wij ze waarop de schatti ng is uitge-
voerd), maar heef t ook te mak en met het feit dat het een 'risicogroep' betref t die bij de aanpak 
van vuurwapencrim inal ite it nadrukkelij k er in bee ld zou moeten kom en. 

- Het is met de beschik bare inf orm atie moeilij k een relati e te leg gen tussen vuurwapenbe zi t en  
–gebruik. Illega le vuurwapens wissele n regelm atig van eig ena ar en/of gebruik er en met een 
vuurwapen kunnen derhal v e meer delicte n worden geple egd. 

 
4.  In beslag genomen vuurwapens 
 
Kwaliteit gegevens 
Regiona le polit iek orpsen hebbe n – desgevraagd – zelf een kwal if ic atie gege ven voor de consis-
tent ie en betrouwbaarheid van de invo er van scherpschiet ende vuurwapens in VDS. Wanneer 
deze als 'goed' werd beoordeeld, is gebruik gem aak t van de gege vens uit VDS (dit was voor 
twaa lf regio's het geval), was het oordeel 'matig' of 'redelij k' of werd helem aal geen gebruik ge-
maak t van VDS, dan is gebruik gem aak t van gege ve ns van inbeslagn am es uit andere registra-
tiesystem en (BPS, XPOL). Daarbij dient nog opgem erk t te worden dat de beschik bare inf orm atie 
niet altijd volledig en betrouwbaar is door onder meer dubbelte ll in gen of onjuiste invoer (bij vo or-
bee ld het invoeren van een im itatie wape n als 'pistool' of 'revol ver'). 
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In beslag genomen scherpschietende vuurwapens 2001-2003 
Uit de beschik bare inf orm atie blij k t het vol gende: 
- Er zijn in 2001 in tota al 1.772 scherpschi etende wapens in besla g genom en, in 2002 betrof het 

1.932 scherpschie tende wapens en in 2003 lag dit aan tal op 1.777. 
- Het gaat vooral om pistole n (circa 60% van het tot aal aanta l in beslag genom en scherpschie-

tende vuurwapens), geweren (onge veer 20%) en revo lv ers (circa 15%). 
- Gemiddeld werden in 2003 11 vuurwapens per 100.000 inwon ers in besla g geno m en. In de 

meest verstedelij k te regio's is het aanta l in beslag gen om en vuurwapens per 100.000 inwoners 
over het alg em een hoog (met nam e Amsterdam-Amstella nd, Rott erdam-Rijnm ond en 
Haag landen). 

 
Ontwikkeling 1998-2003 
In een eerdere studie zijn op basis van het aanta l inb eslagn am es extrapolat ies gem aak t om in-
zicht te krijgen in het totaa l aant al vuurwapens voor de periode 1998 tot en met 2000 in Nederland 
(Spapens en Bruinsm a, 2002b). Deze gege ve ns zijn echter op een andere wij ze verkregen  
– nam elij k via handmatig doorlopen (en corrigeren) van de basisreg istrati esystem en van de 
politi e k orpsen – dan de gegev ens uit het onderhavig e onderzoek op basis van VDS. De vraag is 
of het mogelij k is om deze cijf ers te vergel ij k en, opdat uitsprak en over de periode 1998 tot en met  
2003 kunnen worden gedaan. De anal yse maak t duidelij k dat dit met de nodige voorzic hti ghe id 
dient te gebeuren, omdat (i) het beschik bare cijf erm ateriaa l niet voor alle regio's eve n betrouw-
baar en consistent is; (ii) niet altijd dezelfde bronnen zi j n gebruik t; en (iii) registrati e in de loop van 
de tijd verbet erd of juist verslec h terd is. 
 
Een vergel ij k ing van de cijf ers uit de periode 1998 tot en met 2000 met die uit de periode 2001 tot 
en met 2003 laat zien dat de aanta lle n in besla g geno m en vuurwapens in de periode 2001 tot en 
met 2003 (met gem iddeld per jaar ong ev eer 1.800 in beslag gen om en vuurwapens) aan zie nl ij k 
lag er ligg en dan in de periode 1998 tot en met 2000 (jaarlij ks circa 2.400). Voor een deel kan de 
verk laring worden gezoc ht in het feit dat in de periode 2001 tot en met 2003 VDS als bela ngrij kste 
inf orm atiebron is gebruik t en dit datasysteem, zoals reeds een aanta l keren is opgem erk t, nog in 
ont wik k eling is en nog niet alt ijd op de juiste wij ze wordt gebruik t door de regio na l e polit iek orpsen. 
Een andere mogel ij k e verk laring is dat er in de jaren 1998 tot en met 2000 veel aandach t is 
gewe est voor vuurwapens en de inbeslag nam e daarvan en dat vuurwapen be zit t ers hier op 
inspelen en meer moeite doen hun vuurwapens aan het zicht van de polit ie te ont trekk en. Voorts 
zou het kunnen zij n dat door inlev eracties van ill ega le vuurwapens in de jaren 1998 tot en met  
2000 het aanta l inbeslag na m es in de jaren erna lager is. Onget wij f eld is ook de prioritering van de 
aanpak van vuurwapeng ebruik en –be zi t binn en het poli tië le en justitië le bele id van invlo ed 
gewe est. 
 
Inbeslagname niet-scherpschietende vuurwapens 
In het onderzoek is nag ega an in hoe verre VDS bruik baar is om de om vang van bezit en gebruik 
van gas- en alarm wape ns en im itati e wapens te bepal en. Daartoe zij n de cijf ers uit VDS uit de 
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periode 2001 – 2003 afge z et tegen cij f ers afk omstig uit andere registrat iesystem en – dit was 
mogel ij k bij een aanta l politi eregi o's – en verge lek en met reeds beschik bare cijf ers uit de periode 
1998 – 2000. Uit de anal yse blij k t dat de registrat ie van gas- en alarm wape n en die van im itati e-
wapens in VDS voor een behoorlij k aanta l regio's slec ht is: de aant al len ligg en voor de jaren 2001 
– 2003 vaak veel lager dan cijf ers beschik baar in andere registrat ies ystem en en dan de cijf ers 
met betrekk ing tot de periode 1998 – 2000. Verschil le nde regio's geven overig ens zelf aan in-
besla gnam e van gas- en alarm wapens en im itati e wapens in VDS wél consistent en betrouwbaar 
te doen. 
 
Op basis van VDS-gege ve ns en aan vulling en vanuit de basisregistrat ie, is een overzic ht gem aak t 
van de aan tal le n in beslag genom en gas- en alarm wapens en im itati e wapens voor de jaren 2001 
tot en met 2003. In de betref f ende periode worden jaarlij ks rond de 1.200 gas- en alarm wapens in 
besla g genom en. Voor im itatie wapens ligt dit aanta l tussen de 1.500 en 1.750. Vergelij k ing van 
deze cijf ers met die uit de periode 1998 – 2000 zijn, van weg e de hiervoor gem aak te opm erk ingen, 
moeilij k te mak en. 
 
Omstandigheden inbeslagname 
Nage gaa n is onder welk e omstandigheden scherpschi etende vuurwapens in de jaren 2001 – 
2003 in beslag zij n genom en. Uit de beschik bare cijf ers blij k t dat scherpschie tende vuurwapens in 
ruim 50% van de geva ll en worden aangetrof f en zonder gebruik (bij voorbe eld bij een huiszoek ing 
of een controle). In 35 tot 40% van de geval len is sprak e van inbeslagn am e op heterdaad (het 
gaat dan met nam e om bedreigi ng en, drugshandel en –be zit en pogin g tot moord/doodslag). In de 
overige circa 5% van de geva lle n worden de vuurwapens vrij wi ll ig ingel ev erd. 
 
Gas- en alarm wape ns worden in onge ve er driek wart van de geva ll en aan getrof f en zonder gebruik 
(zoa ls bij een huiszoek ing). Bijna een kwart wordt in beslag gen om en op heterdaad. Het gaat 
daarbij voornam elij k om bedreig in g, drugsbezit en -handel en overval len. 
 
Eind 2002 is artik el 151b van de Gem eente we t in werk ing getreden. Deze wet maak t het mogelij k 
preve nti ef te fouill eren. Deze maatregel zou een bijdrage moeten leveren aan een betere bestrij-
ding van het wapeng e we ld in de sam enle vin g. Een aantal gem eente n heef t reeds ervaring opge-
daan met preven tief fouill eren. Bij de preven tie ve fouill eeracties zijn tot op heden maar wein ig 
vuurwapens aangetrof f en. Daaruit kan echter niet autom atisch de conc lusie worden getrokk en dat 
het geen eff ec tieve maatregel is: zo blij k t uit onderzoe k dat in de gem eente Utrec ht – mede door 
preve nti e ve fouill eeract ies – het aanta l vuurwapen gerelat eerde incidente n is afge nom en. 
 
5.  Vuurwapenincidenten 
 
Er is in de onderhav ige studie nag ega an wat de aard, omvang en ont wik k eling van vuurwapen-
delicten is in Nederland. Een vuurwapendelic t is een voorva l waarbij een vuurwapen – dit kan ook 
een gas- of alarmpistool of een im itatie wape n zij n – is gebruik t om mee te dreige n of (buite n het 
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leg ale circuit) te schiet en. Bronne n die daarbij zij n gebruik t zij n VDS, LORS en HKS. Daarbij wordt 
ook aandacht beste ed aan de bruik baarhe id van de betref f ende registrat iesystem en. 
 
Kwaliteit cijfers VDS 
Uit een enquête onder de regiok orpsen blij k t dat slech ts vijf korpsen een consiste nte en volledige 
VDS-registrat ie van vuurwapen incidenten hebben bij ge houden in de periode van 2001 tot en met 
2003. Bij de andere politi ek orpsen is sprak e van onvol l edige (bij vo orbee ld allee n incidenten waar-
bij het wapen in beslag is genom en) of inconsiste nte invoer van vuurwapeninc identen. Door 
verge l ij k ing van de cijf ers uit VDS over de periode 2001 – 2003 met cijf ers uit een eerder onder-
zoek (Spapens en Bruinsma, 2002b) over de periode 1998 tot en met 2000 is een schatti ng 
gem aak t van het aan tal schiet- en dreig inc ident en dat in VDS is geregistreerd. Bij een gel ij k-
blij vend aanta l vuurwapeni nc identen in de afgel ope n vier jaar zou VDS slech ts ongev eer een 
derde van het tot aa l aanta l incident en (zowe l schi eti nc ident en als dreig inc ident en) bevatt en. 
 
Schiet- en dreigincidenten 
Van de vijf polit ieregio's waar betrouwbare gege vens in VDS beschik baar zijn over vuurwapen-
incident en zij n de cijf ers nader geana l yseerd.  
- Het totaa l aanta l schi eti nc idente n ligt voor de vijf regio's in de jaren 2001, 2002 en 2003 op 

respectie ve lij k 171, 208 en 155. Het gaat dan vooral om poging tot moord/doodslag, moord/-
doodslag en vernie li ng met een scherp vuurwapen. 

- Het totaa l aanta l dreig inc idente n ligt voor de betref f ende regio's in de jaren 2001, 2002 en 
2003 op respecti ev el ij k 711, 598 en 303. Er is derhal ve een scherpe daling in 2003 te consta-
teren.  

- De daling van het aanta l dreig inc ident en in 2003 is vooral toe te schrijve n aan de sterk e 
afnam e van het aanta l afpersingen en bedreig in gen. Een mogelij k e verk laring hiervoor is de 
inspanni nge n van de polit ie gericht op het terugdringen van crim inalit eit onder jong eren: een 
groep die vaak verant woordelij k is afpersingen en bedreigi ng en. 

- Bij onge ve er 11 procent van het tot aal aanta l schiet inc identen wordt (bijv oorbe eld bij huis-
zoek ing) meer dan één vuurwapen in beslag gen om en. Het gaat dan vooral om pogi ng tot 
moord/doodslag en moord/doodslag. Bij dreigi nc idente n wordt in onge veer 20 procent van de 
geval len meer dan één vuurwapen in beslag gen om en. 

 
Overvallen 
Aan de hand van geg ev ens uit LORS is in kaart gebrac ht welk e typen vuurwapens worden ge-
bruik t bij overval len. Deze gege ve ns in LORS zijn geb aseerd op de kwal if ic ati e die door de aan-
gevers of getuige n wordt gege ven over de aard van / het type vuurwapen. Dit verk laart bijvo or-
bee ld het relat ief lage aant al geval len waarin het gebruik van een im itatie vuurwapen is vastge-
steld, terwij l uit andere inf orm atie blij k t dat vee l overva ll en met niet-scherpschi ete nde vuurwapens 
worden geple egd. Het tot a al aant al vuurwapens dat door getuigen is waarge nom en tijdens 
overva ll en lig t in de periode 1998 – 2003 tussen de 1.500 en 1.800. Getuige n en/of slachtof f ers 
geven vaak aan dat een pistool is gebruik t als vuurwapen (in onge veer 65% van de geva ll en). 
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Kwaliteit cijfers HKS 
Omdat de registrat ie in VDS maar voor vijf regio's consistent en volledig is in de periode 2001 – 
2003, is ook nageg aan in hoev erre op basis van HKS een voll edig bee ld van geregistreerde vuur-
wapeninc idente n kan worden verkregen. Daartoe zij n de gege ve ns uit HKS verge lek en met cijf ers 
uit VDS, LORS (aanta l overva lle n) en het CBS (aanta l moorden met vuurwapen). Een vergel ij k ing 
van de cijf ers uit HKS met andere bron ne n laat zien dat ook het aant al in HKS geregistreerde 
vuurwapeni nc idente n onvol ledig is. De conc lusie luidt dan ook dat het niet mogel ij k is om op basis 
van HKS betrouwbare scha ttin gen te mak en van het aanta l vuurwapeninc idente n. 
 
6.  Smokkel  en handel in  Nederland 
 
Op basis van recent onderzoek (Spapens en Bruinsm a, 2004) wordt ingeg aa n op de mark t voor 
illeg ale vuurwapens, waarbij vraa g en aanbod alsm ede betrok k en partij en en methoden van 
handel en smokk el aan bod kom en. De resulta ten van het betref f ende onderzoek zij n in het kader 
van de voorligg ende studie sam enge vat en ter toetsing voorgel egd aan een aant al vuurwapen-
experts en legal e wapen ha ndelaren. 
 
Vraag en aanbod van illegale vuurwapens 
Ten aan zie n van het aan bod van illeg ale vuurwapens wordt het vol ge nde geconstateerd: 
- Er is sprak e van een toene m ende variati e in soorte n en typen vuurwapens.  
- De mark t voor ille ga le vuurwapens is aan het verzak elij k en. 
- Uit VDS blij k t dat Italië (met nam e het merk Tanf oglio), Belgi ë (vooral het merk FN), Duitsland, 

Servië-Mont ene gro en Tsjechië de voornaamste bronl anden zijn. 
 
Over de vraag naar illeg al e vuurwapens wordt het vol g ende gem eld: 
- Het zijn met nam e jonge manne n (20-30 jaar), doorga ans met crim inele antec edenten in de 

sfeer van gewe ldplegin g. 
- Er zijn op hoofdlijne n drie groepen: (1) de kleine (startende) crim inel en, actief in straatroof en 

drugshandel op buurtniv eau, (2) de ervaren crim inee l met contac ten op region aal en landelij k 
niveau en (3) de grote, (int er)nati ona al opererende crim ineel, act ief in kapit aal int ensie ve  
drugs-, wapens- of vrouwenhandel. 

- Redenen om ille gaa l vuurwapens te bezitte n zij n: (1) Gebruik als (crim ineel) instrument, (2) 
gebruik als hulpm iddel voor de eig en veil igh eid, (3) als objec t van verzam eling of bewaring en 
(4) als objec t van handel. 

- Vuurwapenexperts verwac hten een toe nam e, dan wel een voortga ande differenti atie van de 
vraag naar vuurwapens als gevol g van (1) de uitbreiding van de Europese Unie, (2) de groei 
van het aanta l personen dat betrok k en is bij georgan iseerde misdaad en (3) de verharding van 
het crim inal ite itsbe eld. 

 



 

10 

Methoden van smokkel en handel 
In het logistiek e proces van illeg al e vuurwapen ha ndel kunnen vier fasen worden ondersche iden: 
1. De productie van een vuurwapen, vee la l in de opstal l en van legal e vuurwapenf abrik anten. 
2. De inbren g van het wapen in het ille ga le circuit via zwartwassing (all een op papier leg aal 

verk open), diefstal, om bouw of rec yc lin g. 
3. De smokk el van het illeg ale wapen vanuit het bron land naar Nederland. Dit gaat vaak via 

zendinge n per koerier, het meelif ten met andere illeg al e handel, het meelif ten met leg al e 
transporte n of via zendinge n per pakk etpost. 

4. De af zet van het illeg al e wapen in het Nederlandse crim inele circuit: (1) de importeur verk oopt 
door aan tussenha ndelaren die de vuurwapens vervol g ens aan de eindgebruik ers leveren of 
(2) de importeur levert zelf rechtstreeks aan de eindgebruik ers. 

 
Een aan ta l bela ngrij k e feiten ten aan zien van de handel in illeg ale vuurwapens zij n: 
- Crim inele sam enwerk ingsverbanden gericht op vuurwapensm ok k el en –handel zijn flex ibel en 

bestaa n uit een beperk t aantal personen met de importeur als spil in de logistiek e organ isati e. 
- Er is geen sprak e van etn ische monopol ieposit ies in de vuurwapen(tussen)handel. Autocht one 

Nederlanders, Turken, Marokk anen, Surinam ers en voorm alig Joegosla ven, even als woon-
wage n k ampbewoners worden relati ef vaak genoemd als groepen die in Nederland betrokk en 
zij n bij de smokk el en handel van vuurwapens. 

- Bij vuurwapensm ok k el en –handel gaa t het vee la l om klei ne aant al le n per zending (vij f tot 
dertig vuurwapens) en de handel is op zich ze lf onvo ldoende lucrat ief. Vaak wordt handel in 
vuurwapens dan ook geco m bineerd met neve nha ndel. 

- Vuurwapens zijn niet makkelij k verkrijgbaar beh al ve voor afnem ers die bek end zijn met en 
vertrouwd worden in het crim inele circuit. 

 
7.  Conclusies en aanbevelingen 
 
Kwaliteit beschikbare gegevens 
In de voorligg ende studie is getracht zove el mogel ij k 'harde' inf orm atie bij een te brenge n met 
betrekk ing tot de aard en om vang van vuurwapencrim inal ite it, met nam e voor de periode 2001 – 
2003. Daarbij is vooral gebruik gem aak t van gege ve ns beschik baar in VDS dat sinds 1 januari 
2001 operati one el is. Het onderzoek laat zien dat VDS in pote nti e een bel angrij k e inf orm atiebron 
kan zij n, maar dat vee l regi ona le politi ek orpsen op dit mom ent nog niet of onvo ldoende betrouw-
baar en consistent inb esla g nam e van vuurwapens (inclusief nie t-scherpschiet ende vuurwapens) 
en schie tinc idente n in VDS invoeren. Oorzak en voor de onjuiste en/of onvo ll edige invoer van 
gege ve ns moeten gezoc h t worden in onder meer het feit dat het 'vullen' van VDS een extra 
administratie ve handeling is, dat spec ial istische wapenk ennis nodig maar dikwij ls nie t (meer) 
voorhanden is en dat invo erdefinit ies niet unif orm worden toegepast en/of problem en scheppen bij 
het bevrage n van de data in VDS.  
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Visie en beleid 
Het is dan ook aan te beve l en om zowe l op landelij k niveau als binne n de regio nal e polit iek orpsen 
meer aandacht te besteden aan een goede registratie van rele v ante gege vens in VDS. Het is 
daarbij zaak te werk en vanuit een bepaa lde visie, omdat kennis over zak en als vuurwapenbe zi t,  
–gebruik en –handel alle en dán op de juiste manier kan worden ing ericht als sprak e is van een 
duidelij k e visie op priorite ite n en specif iek e aandachtspunte n binn en de aanpak van vuurwapen-
crim inal ite it. Concreet bet e k ent dit onder meer dat de aanpak ten minste de volge nde aspecten in 
zich bergt: 
1. Opsporin gsonderzoek gericht op de detectie van vuurwapen be zit- en gebruik. 
2. Opsporin gsonderzoek gericht op de system atische detectie van personel e net werk en actief in 

het verha ndele n, smokk elen en/of 'leasen' van vuurwapens. 
3. Doelgroep- en locat iespecif iek onderzoek naar bezit en gebruik van vuurwapens. 
 
De bela ngrij kste voorwa arden voor de implem entati e van die aanpak zij n: 
1. De consequente aansturing en facil itering, op nat ion aa l en decentraal nive au, van 'vuur-

wapen intel li ge nc e' op basis van VDS, inclusief de hiertoe noodzak elij k e deskundighe ids-
ont wik k eling in en internati ona lisering van de region al e polit iek orpsen. 

2. Het stimuleren van dataverzam elin g en kennisont wik k eli ng met betrek k ing tot specif iek e 
risicoloc a ties en risicogroepen waarvan kan worden verondersteld dat die in hun crim inele 
carrière bij het plegen van delicten gebruik (kunnen gaan) mak en van vuurwapens, zoals de 
groepen die in onderhavi g onderzoek bestudeerd zijn, maar bijvoorbe eld ook de groep van 
zeer actie ve veelplegers. 

3. Het stimuleren van onderzoek naar en ont wik k eling van delictscenario´s.  
 
Wetenschappel ij k onderzoek blij f t hierbij een bel an grij k e ondersteunende rol vervullen. Het 
inh oudelij k e accent van dit wetenschappel ij k e onderzoek zou op de kortere term ij n echter met 
nam e moeten ligg en op het beter in kaart brenge n en ana l yseren van specif iek e risicogroepe n en 
delictscenario's met betrekk ing tot het gebruik van vuurwapens, alsm ede op het traceren van 
persone le net werk en betrokk en bij het 'verk eer' van vuurwapens. 
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H o o fds tu k 1 
 
Inleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.  Achtergrond 
 
Vuurwapencrim inalit eit spreek t tot de verbee lding. In de media verschij ne n dikwij ls bericht en over 
ernstige geweldsdelicte n. Hierdoor ontstaat het bee ld dat vuurwapen gebruik toene em t, zelfs 
ernstiger van aard wordt. De burger is bezorgd: iedereen kan slachtof f er worden van vuurwapen-
gewe ld, iedereen kan zom aar aan een vuurwapen kom en en crim inelen lopen openlij k rond met 
vuurwapens op zak. Dit is een ervaren realit eit. Harde inf orm atie over bezit en gebruik van vuur-
wapens bevesti gt deze bee ldvorm ing niet. En tege lij k ertijd ont breek t het op velerlei terrein aan 
harde inf orm atie om die bezorgde burger gerust te kunnen stel len. Hoewe l op basis van empirisch 
onderzoek niet zonder meer over een toe nam e van het aant al vuurwapen inc ident e n sinds 1998 
kan worden gesprok en, constateren poli tiem ensen bij voorbee ld wel een verharding binn en het 
crim inele milieu.  
 
1.2.  Doel-  en vraagstel l ing van het  onderzoek 
 
Het prim aire doel van deze studie is het bij een breng en van harde inf orm atie: empirische ge-
gevens die inzic ht el ij k mak en hoe de aard en om vang van vuurwapencrim inal ite it zic h sinds 1998 
heef t ont wik k eld. Het accen t ligt op de periode 2001 tot en met 2003. De vraagste ll ing van deze 
studie is op hoofdlijn en dezelfde als in Vuurwapens gezocht (Spapens en Bruinsm a, 2002b). Dat 
maak t het mogelij k om uitsprak en te doen over de geh ele periode 1998 tot en met 2003.  
 
De aandach t gaat uit naar drie onderzoeksthem a's. Het eerste onderzoeksthem a betref t het in 
kaart brengen van de aard en de (geschat te) om vang van het illegale vuurwapenbezit in Neder-
land. De nadruk ligt hierbij enerzijds op de inve ntarisat ie van het aanta l en het type ille ga le vuur-
wapens dat in Nederland in besla g is gen om en in 2001, 2002 en 2003. Een bela n grij k aandachts-
punt is het schatte n van de tota le om van g van illeg aa l vuurwapenbe zi t, of we l het bijschatten van 
het zog ena amde 'dark number': het aanta l wapens dat niet door de polit ie in besla g is genom en, 
maar waarschij nl ij k wel in Nederland circuleert. Het onderhav ige onderzoek verfij nt de eerder 
geha nte erde schat tin gsm ethoden en doet op basis hiervan met een grot ere betrouwba arhe id 



 

14 

uitsprak en over de tot al e om vang van ill ega al vuurwapenb e zit. Anderzijds wordt onderzoc ht wie 
de bezitters van ille ga le vuurwapens zijn.  
 
Naast het vuurwapenbe zi t wordt in deze studie ook het illegaal vuurwapengebruik: het aanta l 
schiet- en dreigi nc idente n in Nederland, beschreven. Het accent ligt op de periode 2001 tot en 
met 2003, maar op grond van een vergel ij k ing met eerdere onderzoeksresultate n kunnen ook de 
ont wik k eli nge n in het ill ega l e vuurwapen gebruik in de periode 1998 tot en met 2003 worden 
geschetst. Ook in dit tweede onderzoeksthem a wordt specif iek inge zoomd op het profiel van de 
betrokk en verdachten. 
 
De illegale vuurwapenhandel is het derde them a in dit rapport. Hoewel dit met het oog op een 
eff ec tievere bestrijding van de vuurwapencrim inalit eit een buiteng e wo on bel angrij k them a is dat 
nog te vee l lacunes vertoon t in de beschik bare inf orm atie en kennis, was in het kader van het 
onderhavig e onderzoek geen ruim te om nieuwe data  te verzam elen. Dit rapport beperk t zich tot 
het sam envatt en van de bevi ndinge n die in eerder onderzoek zij n gedaan. Wel zijn deze bevi n-
dingen nu ter toetsin g en aanvulli ng voorgel egd aan vuurwapenexperts. De huidige beeldvorm ing 
met betrekk ing tot de handel in en smokk el van illeg al e vuurwapens is hierdoor completer en 
scherper geworden, maar dat laat onverlet dat dit them a in de nab ij e toek omst beslist nog aan-
vulle nd wete nschappel ij k onderzoek vereist. 
 
Dit rapport besluit met een aant al conc lusies en een advies over hoe de monitoring van vuur-
wapen crim inalit eit in Nederland het beste gesta lte zou kunnen krijgen. Uiteraard gaat bij zo ndere 
aandacht uit naar de vraag welk e betek enis het Vuurwapendatasysteem (VDS) hierbij zou kunne n 
en moeten hebb en. 
 
1.3.  Def init ies 
 
Omschrijving van vuurwapens 
 
'Een vuurwapen' wordt bin n en de Nederlandse Wet Wapens en Muniti e (WWM) omschreven als: 
Een voorwerp bestemd of geschikt om projectielen of stoffen door een loop af te schieten, waar-
van de werking berust op het teweegbrengen van een scheikundige ontploffing of een andere 
scheikundige reactie. De wapens die onder deze noe m er vallen kunnen op verschil le nde wij zen 
worden geordend. De ordenin g van vuurwapent ype n die in deze studie is geha nte erd, sluit aan op 
de definit ie van vuurwapens die de NRI (voorhe en CRI) gebruik t, zodat verge lij k ing van onder-
zoeksresultate n mogelij k bli j f t. 2 Toch is ook aandacht besteed aan vuurwapent ype n die niet in de 
NRI-overzic hten worden opgenom en, zoa ls gaspistol e n, gasrevo lv ers en im itatie vuurwapens. In 

                                                           
2. Zie Korps Landelijk e Polit iediensten, Divisie Centrale Recherche Inform at i e,1997 en Korps Landelijk e Polit ie-
diensten, Divisie Centrale Recherche Inform at i e, 1998.  
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de prak tij k worden veel vuurwapendelic te n juist met deze wapent ype n gepleegd, zoals uit regi-
stratie gege ve ns blij k t. 3 
 
De wapent ypen die in deze studie onderwerp van onderzoek zij n, zijn in zes vuurwapengroepen 
geran gschik t:  
1. Autom atische vuurwapens: machinege weren, autom atische geweren, autom atische pistol en. 
2. Pistolen/revol vers (vuistwapens): pisto len/revol vers, afge zaagde/om gebouwde pistole n, 

afge za agde/om gebouwde revo l vers, hage lpistole n, hagelrevo l vers, revol verge we er. 
3. Geweren (sem i-autom atische/lang e vuurwapens): kogelg e weren, hage lge w eren, afge za agde 

kogelge weren, afge za agde hag elg e weren, gewij zi gde wapens. 
4. Niet scherpschiet ende vuurwapens: gaspistol en, gasrevo lv ers, alarmrevol vers.  
5. Verborgen vuurwapens: sleutel han gerpistol en, ringpistool (of: schie trin g, gun-ring, Bulle t- and 

Gas-ring, pistol-ring), vuurwapens in de vorm van GSM, schiet ba lpe n. 
6. Imitatie wapens: wapens die zo op echte vuurwapens lijk en dat zij voor be- of afdreig ing 

geschik t zij n alsm ede lucht- of veerdrukpistole n en - revo lv ers. 
 
Illegaal vuurwapenbezit en -gebruik 
 
Onder het illegaal in bezit hebben van een vuurwapen wordt verstaa n het in eige ndom hebben 
van een vuurwapen zonder vergunnin g.  
 
Het illegaal gebruiken van een vuurwapen is gedefini e erd als het daadwerk elij k schiete n of 
dreig en met een vuurwapen dat valt onder een van de zes boven verm elde vuurwapen groepen. 
Wanneer het vuurwapen is aang etrof f en in een auto of in een won ing zonder dat sprak e is van 
een vuurwapeng erel ateerd incident, wordt dit niet als gebruik beschouwd (maar overigens wel als 
bezit). Imitati evuurwapens die zodanig op echte vuurwapens lijk en dat ze voor bedreig in g gesch ik t 
zij n, vall en voor de WWM binn en wapenc ate gorie 1: de geva arlij k e niet-vuurwapens. Ook het 
gebruik van een im itatie vuurwapen bij een crim inee l fei t wordt in deze studie dus als vuurwapen-
gebruik meegenom en. Voor een vuurwapen dat illeg a al in bezit is, bestaat in princ ipe geen lega le 
toepassing. Een lega al vuurwapen kan ech ter zowe l legaa l als ille gaa l worden gebruik t.  
 

                                                           
3. Het NRI geef t aan deze wapent ypen niet te registreren vanwege het feit dat het gebruik ervan zelden leidt tot 
verwondingen en van wege de verschill en tussen de regio's in de wijze waarop men deze wapens registreert. 
Imitat i ewapens worden in sommige regio's bijvoorbeeld in het geheel niet geregistreerd als aangetroff en goed. Dit 
neemt niet weg dat dit type vuurwapens prim a geschik t is voor het plegen van bepaalde typen delic t en zoals 
overvallen of straatroven. 
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1.4.  Methode en uitvoering van onderzoek 
 
Om de onderzoeksvragen te beant woorden, zijn diverse methoden van inf orm atie verzam eling 
toeg epast en verschi lle nde inf orm atiebronne n geraadpleegd. Het Ministerie van Justitie (Parket 
Generaa l) heef t de onderzoek ers vooraf geautoriseerd om die inf orm atiebronn en te gebruik en en 
de benodigde geg ev ens te verzam elen.  
 
In de tekst wordt alle en gesprok en over speci f iek e kenm erk en en ont wik k elinge n indien die 
(statistisch) sign if ic ant zij n (signif ic an tie ni ve au <.05). 
 
1.4.1. Analyse van vuurwapenbezit  
 
Het illega le bezit van een vuurwapen is een zoge na a md 'slachtoff erloos delict'. Dit betek ent dat 
voor het onderzoek en van de aard en de om vang van deze vorm van crim inali tei t geen gebruik 
kan worden gem aak t van aang if tec ij f ers of resultate n van slach tof f erenquêtes. In plaats daarva n 
moet worden teruggegrepen op (i) wat de wetsovertreders zelf aan inf orm atie will en verschaf f en 
om trent het ill ega le vuurwapenb e zit (zog ena amde 'self-report data') en op (ii) politi egeg ev ens 
inzak e de inbeslag nam e van vuurwapens. Het aant al in beslag gen om en vuurwapen vorm t, 
ondanks beperk ingen in de aard en wij ze van registrati e, het meest harde gege ve n om het feitel ij k 
vuurwapenbe zi t te indiceren. Bezit is imm ers alleen dan voor 100% zek er als het ille ga le vuur-
wapen daadwerk elij k is aangetrof f en. 
 
Verzameling van gegevens over aard en omvang 
 
Om het ille gaa l bezit van vuurwapens in kaart te bren gen zij n de aant al le n in beslag gen om en 
vuurwapens geï nv ent ariseerd voor alle Nederlandse poli tieregi o's. Als een vuurwapen in beslag is 
genom en, registreert de politi e van betref f ende regio dat in het basisregistrat iesysteem als een 
'aang etrof f en goed' dat voorts op een aanta l hoofdkenm erk en wordt beschreven (zoa ls type en 
merk). Vanaf 2001 kunnen de regio nal e politi ek orpsen bovendien gebruik mak en van VDS. De 
gege ve ns over een inb esla ggen om en vuurwapen kunnen hierin separaa t worden ing ev oerd met 
een nadere beschrijvi ng van zowe l het wapen als het geplee gde delict en de betrokk en verdach-
ten. De voordelen van VDS zijn dat de basisreg istrati e gege ve ns geco ntrol eerd kunnen worden op 
juistheid en dat één registraties ysteem vee l relev ant e inf orm atie over vuurwapen gerel ate erde 
crim inal ite it beschik baar maak t. 
 
Om tot een zo betrouwbaar mogelij k overzic ht van in beslag gen om en vuurwapens te kom en, zijn 
de volgende handelin gen verricht: 
- Er is een enquête uitge zet onder alle vuurwapenexperts van de korpsen; de respondente n zij n 

bevraagd op hun wij ze van registreren in VDS. 
- In poli tieregi o's waar de invoer in VDS met betrek k ing tot de administrat ie van in beslag nam es 

volledig was, is het overzic ht van in besla g genom en vuurwapens op basis van VDS gem aak t. 
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- In poli tieregi o's waar gedurende (een deel van) de onderzoeksperiode de invoer van VDS 
incompleet ble ek te zijn geweest, zijn de vuurwapenc ontac tpersone n van die region ale polit ie-
korpsen benaderd met de vraag met welk e aan vullende data het best een overzic ht zou kun-
nen worden gem aak t. In somm ige geval le n waren eig e n tell ing en beschik baar voor bepaalde 
perioden die de gege ve ns uit VDS aanvulden. 

- In poli tieregi o's zonder RBWM of een vergel ij k bare afdeling is gebruik gem aak t van een uit-
draai van de lijsten van aan getrof f en goederen. Die zij n per regio opge vraagd. Vervol gens is 
gecate goriseerd in welk e geva ll en het om vuurwapens gin g en welk e typen het betrof. Bij 
twij f elge va lle n (bij voorbee ld als niet duidelij k was of het om een scherpschiete nd vuurwapen 
gin g, om een gas-/alarm wapen of een im itatie wape n) is de oorspronk elij k e mutatie geraad-
pleegd om het type vuurwapen te traceren.  

- De aanta ll en vuurwapens die op voornoemde wij zen zij n geïn ve ntariseerd, zijn vervo lge ns ter 
verif ic at ie voorgel egd aan de vuurwapenc o ntac tperson en van de regiona le polit iek orpsen. 
Aanvullin gen zij n verwerk t in deze studie. 

 
Schattingsmethode ter bepaling van de omvang vuurwapenbezit 
 
Hoewe l inb esla gnam e een bruik bare uitk omstm aat is om de om vang van ille ga al vuurwapenb e zit 
te bepalen, blij f t het lastig om het totale ill ega le vuurwapenb e zit in Nederland betrouwbaar te 
schatten. In deze studie wordt aan de hand van een statistische methode op basis van VDS-
gege ve ns een schatt ing gepresente erd. Hierbij staan drie spec if iek e verdachten groepe n centraal 
die in de periode 1998 tot en met 2000 – zo is de veronderstel l ing op basis van eerder onderzoek 
(Spapens en Bruinsm a, 2002b) – bij elk aar verant wo ordelij k waren voor ong ev eer 75% van het 
totaa l aant al verdachte n van vuurwapen gerelate erde feite n. 4 
 
1.4.2. Analyse van vuurwapengebruik 
 
Om zicht te krijgen op het aanta l vuurwapeninc idente n in Nederland is eve nee ns gestart met het 
invent ariseren van de inf orm atie in VDS. Voor de politi eregi o's die in de periode 2001 tot en met 
2003 alle schiet- en dreig in c ident en heb ben inge voerd, zijn anal yses gem aak t van de aard en de 
om vang van de incident en. Deze inf orm atie is vervol ge ns aan ge vuld met een ana l yse van het 
Landelij k Overval len en Registrati e Syste em (LORS). Voor de politi ereg io's die in geno emde 
periode gee n complete VDS-registrat ie hadden, is een nadere en aanvullende anal yse van be-
standen in het HerKen ni ngsdienstSyste em (HKS) uitg evo erd. Er waren twe e redenen voor deze 
aan vulle nde anal yse. Slech ts vijf regio na le politi ek orpsen blek en in de periode 2001 tot en met 
2003 VDS volledig en consistent te hebbe n inge vuld. Het beschrij ven van ont wik k elin gen in aard 
en om vang van vuurwapeni nc identen op basis van VDS zou dan dus noodzak elij k erwijs beperk t 
zij n geb le ven tot die vijf regio's. Daarnaast leefde onder vuurwapenexperts en rec hercheurs het 
verm oeden dat het schi ete n en dreigen met vuurwapens verschuift van de Randstad naar de 
perif erie en steeds vak er voork om t in de middelgrot e (provinc i e)steden. Naar aanl eiding van deze 
                                                           

4. Voor een nadere verklaring van dit percent age zie paragraaf 2.2, voetnoot 5. 
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verm oedens zouden gee n uitsprak en kunnen worden gedaan indien het onderzoek tot de vijf 
regio's met een adequate vullin g van VDS zou zijn beperk t. Hierbij moet tenslo tte nog wel de 
kanttek ening worden gepla atst dat een stat istisch betrouwbare verge lij k ing tussen VDS- en HKS-
gege ve ns niet moge lij k is. De aanvullende ana l yse levert daarom voor wat betref t de ont wik k e-
lin gen in vuurwapen gebruik allee n indica ti ev e inf orm atie op. 
 
1.4.3. Analyse van verdachten van vuurwapenbezit  en -gebruik 
 
Om zicht te krijgen op de bezitters van ille gal e vuurwapens is aansluitin g gezoc ht bij eerder 
onderzoek (Spapens en Bruinsm a, 2002b) dat een aan ze t deed om profielen van vuurwapen-
bezitt ers te schetsen op basis van inf orm atie over verdachten in de basisreg istrati e van de politi e. 
De uitk omsten van deze verk ennin g worden in het onderhav ig e onderzoek vergel ek en met de 
inf orm atie over verdachte n die beschik baar is in VDS, aang evuld en verge lek en met het 'gem id-
delde profiel' van vuurwapenverdachte n die gereg istreerd zijn in HKS. Voorts zijn de drie verdach-
ten groepe n die in (Spapens en Bruinsm a, 2002b) gek enm erk t zij n als frequente vuurwapenb e zit-
ters, nam elij k (i) vuurwapen be zitt ers gelie erd aan de illega le drugshandel, (ii) vuurwapenbe zi tters 
verdacht van het plege n van een overval, en (iii) vuurwapen be zit ters, geboren in de Nederlandse 
Antil len (veela l) met crim inele ant ec edenten, aan de hand van VDS-gege ve ns opnieuw gecateg o-
riseerd en vervolg ens op basis van hun straf bladen nader geana l yseerd. Van alle 2.339 verdach-
ten, passend in een van de drie profiel en, zijn de persoons- en delictg ege ve ns aan een nader 
onderzoek onderworpen. Bij alle verdacht en, gereg istreerd in VDS, die tot de drie gen oemde 
categorieë n vuurwapen be zi tters en/of –gebruik ers behoren, is nag eg aan wat zij verk laard hebben 
over de aanschaf van het wapen. 
 
1.4.4. Analyse van de binnenlandse handel  
 
De aard en de om vang van de binnenlandse handel in vuurwapens wordt beschreven op basis 
van de uitk omsten van eerder onderzoek (Spapens en Bruinsm a, 2002a en 2004), aange vuld met 
reacties van vuurwapen experts op de bevindingen uit dat onderzoek. Dat beschreef de aard en de 
omvang van smokk el en handel van handvuurwapens op basis van een inve ntarisatie van inf or-
matie uit polit iee l opsporingsonderzoek naar vuurwapenhandel. Zowel prim aire bronne n (zaaks-
verslagen) als secundaire bronne n (strate gisch of fenom eenonderzoek door de polit ie) zijn des-
tijds geraadplee gd. In onderhav ig onderzoek zij n de bevi ndinge n uit (Spapens en Bruinsm a, 
2002a) sam engev at en aan gevuld met gege ve ns uit int ervi e ws met wapen handelaren en vuur-
wapen experts van de Nederlandse polit ie. 
 
1.4.5. Interviews met vuurwapenexperts 
 
In het kader van het onderzoek zij n in het tot aa l 29 vuurwapen experts geïntervi e wd: 17 lega le 
wapenha ndelaren is face-to-face gevraagd naar een inschatti ng van de aard en om vang van vuur-
wapencrim inalit eit in Nederland, naar het bee ld van specif iek e groepen van ille gal e vuurwapen-
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be zitt ers, naar de popularit eit van bepaa lde wapen t yp en en naar de verhouding tussen de ille ga le 
en de lega le handel in vuurwapens. Het doel van de intervi e ws was een aan tal vooronderstel-
lin gen uit eerder onderzoek te toetsen en aan vullende inf orm atie te verzam elen. De vuurwapen-
experts van de politi e zij n telef on isch geï ntervie wd. Aan hen zij n dezelfde vragen voorgel egd als 
aan de vuurwapenha ndelaren. Bovendien is hen om een react ie gevraagd op een aant al uit-
sprak en van leg al e wapen h andelaren. Over de gege ve ns uit de int ervie ws wordt in deze studie 
niet af zonderlij k gerapporte erd, maar ze zijn – waar releva nt – inge voe gd bij de verschille nde 
them a's van het onderzoek.  
 
1.5.  Leeswijzer 
 
Dit rapport beg int bij de vuurwapen be zit ters en –ge bruik ers. Hoofdstuk 2 beschrijf t op basis van 
bestaa nde literatuur en een ana l yse van VDS- en HKS-gege ve ns de belangrij kste kenm erk en van 
verdachten van vuurwapen be zit en -gebruik in Nederland. Hoofdstuk 3 presente ert vervo lge ns op 
basis van een gea v anc eerde schatti ngsm ethode nieuwe inzic hten in het tot ale aan tal illeg al e 
vuurwapenbe zi tters. Uitg an gspunt vormden de in VDS gereg istreerde verdacht en van vuurwapen-
bezit en -gebruik. Daarna verschuift het perspecti ef naar de vuurwapens. Hoofdstuk 4 gaat in op 
het aant al en het type vuurwapens dat in beslag is genom en en hoofdstuk 5 beschrijf t de aard, 
omvang en ont wik k eling van het aanta l schiet- en dreiginc identen in Nederland. Hoofdstuk 6 geef t 
een overzic ht van de huidige kennis over de mobili tei t van vuurwapens. Wie is betrokk en bij de 
smokk el en handel van vuurwapens? En wat valt te zeggen over het aanta l en het type wapens 
dat illeg aal in Nederland terecht kom t? Hoofdstuk 7 vat de voornaamste bevinding en uit het 
onderzoek sam en en formuleert aan be ve lin gen om vuurwapencrim inalit eit adequaat te monitoren.  
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H o o fds tu k 2 
 
Illegale vuurwapenbezitters en -gebruikers 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.  Inleiding 
 
Wie zijn de bezi tters en gebruik ers van illeg al e vuurwapens in Nederland? De afgel ope n jaren is 
een aant al onderzoek en uitgev oerd die specif iek aandacht besteden aan profie le n van vuur-
wapenv erdacht en. In het rapport Vuurwapens gezocht (Spapens en Bruinsm a, 2002b) zijn korte 
profielschetsen opgeste ld van 534 verdachten die in de periode 1998 tot en met 2000 in het bezit 
waren van een ill ega al vuurwapen en daarover ook een verk laring hadden afgele gd aan de 
politi e. 5 Daarnaast is in het kader van dit onderzoek met 22 van vuurwapendelic t e n verdachte 
persone n een face-to-face intervie w gehouden. De inf orm atie uit deze gesprekk en is gebruik t om 
de profie lschetsen die vanuit de basisregistrat ie waren opgesteld te toetsen en te verdiepen, 
alsm ede om aanvullende gege vens te verzam elen over de acht ergronden van vuurwapencrim ina-
lit eit. In het rapport Vuurwapengedetineerden aan het woord (Maalsté, Nijm eij er en Scho ltes, 
2002) werden 32 gedetine erden geïnt ervie wd die in 2001 vastzate n voor een vuurwapen-
gerelate erd delict. De achtergronden van deze persone n zij n beschreve n, alsm ede de motiev en 
die deze persone n ertoe hadden bewoge n illeg ale vuurwapens in bezit te krijgen, te gebruik en 
en/of te verhandelen. Verder is relev ante documentat i e beschik baar van de NRI over vuurwapen-
verdachten (VDS) en verdachten in verband met aangi f ten van overtreding van de Wet Wapens 
en Muniti e (WWM) (HKS), van het CBS over overtredingen en schuldigverk laring en van de WWM. 
De bela ngrij kste resultate n van deze studies worden in paragraaf 2.2 weerge ge ve n.  
 
Daarna volg t in paragraaf 2.3 een besprek ing van de empirische resultate n van het onderhavi ge 
onderzoek. Daarbij worden de drie grootste verdachte n groepen zoa ls die gek enm erk t zij n in 
(Spapens en Bruinsm a, 2002b) nader gea na l yseerd. Het betref t de volge nde groepen : 
- de vuurwapenbe zi tters die gelieerd zijn aan (het milieu van) ille ga le drugshandel;  
- de vuurwapenbe zi tters die verdacht worden van het plegen van een overva l;  

                                                           
5. Ten behoeve van deze profielschetsen is uit de basisregistratie inform at i e gehaald over persoonskenm erken 
(leef t i jd, geslac ht, geboorteland), sociale verklaringen (bezigheden, werk, schulden, drugsgebruik, et cetera) en 
antec edenten (eerdere cont act en met polit i e en justitie). 
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- de (doorgaa ns jong e) vuurwapenbe zi tters, geboren in de Nederlandse Antill en, (vee la l) met 
crim inele ant ec edente n.  

 
Alle verdachten passend in een van deze drie profie le n zij n uit VDS gelic ht. Bij deze verdachte n 
zij n vervo lge ns de straf bl aden nage zoc ht en de persoons- en delictgeg ev ens gean al yseerd. 
 
2.2.  Beelden van verdachten op basis van eerder onderzoek 
 
Volge ns Spapens en Bruinsm a (2002b) kan de gem iddelde verdachte van een vuurwapendelic t 
als volgt worden get ypeerd: 95% van de aange houden verdachten is man. De meeste verdachte n 
zij n tussen de 20 en 30 jaar oud en de gem iddelde leef tijd is 24 jaar. Verder hebbe n verdachte n 
van vuurwapen gerelate erde crim inalit eit vaak al een crim inele antec edent en: 20% van de aan-
gehouden verdachten kwa m eerder in aanrak ing met de politi e van wege vuurwapenb e zit of  
-gebruik, 45% heef t antec edent en terzak e andere geweldsdelicten. Slechts 11% heef t gee n 
crim ineel verleden. Het aan tal first-off enders ligt bij vuurwapendelic te n aan zie nl ij k lager dan bij 
andere vorm en van gewe ldscrim inalit eit. 
 
De dagbesteding van de aangeh ouden verdachte n wij k t sterk af van die van de gem iddelde 
burger. Bijn a driek wart van de aang ehouden verdachte n werk t niet of gaat niet naar school: 
slec hts 27% werkt of is school gaa nd. Van de verdacht en heef t 23% crim inal ite it als bela ngrij kste 
ink omstenbron. Voorts heef t 17% een uitk ering of is arbeidsong eschik t, terwij l 8% noch een 
uitk ering, noch werk heef t. Van de aan geh ouden verdachten beschik t 13% niet over een vaste 
woon of verblij fplaa ts; 21% is verslaafd aan, of rege lm atig gebruik er van harddrugs, 27% heef t 
een alcoh ol-, gok- of andere verslav in g.  
 
Maalsté, Nijm eij er en Scho l tes (2002) sche tsen een vergelij k baar beeld. Gedetine erden die vast-
zat en voor een vuurwapen gerel ate erd delict waren hoofdzak elij k mannen. De meerderheid was 
laa g tot middelbaar gescho old. Vrijwe l all e respondent en waren al lan ger met ill eg ale acti vit eit en 
bezig, soms al van af zeer jonge leef tijd. De meeste respondente n werk ten in groepsverband en 
lie ten zic h bij het handelen beïn vl oeden door andere groepsleden. Ook de socia le om gevin g, 
finan c iële problem en, de gering e pakk ans en de straf m aat blek en van invloed op de 'crim inele 
carrière'. 
 
Volge ns Spapens en Bruinsm a (2002b) zijn alloc hto ne n oververteg en wo ordigd als het gaat om 
vuurwapendelic t en. Dit geldt vooral voor verdachten van Antill ia anse afk omst (18x oververte gen-
woordigd ten opzic ht e van het bevolk ingsaa ndeel). Van de respondent en in het onderzoek van 
Maalsté, Nijm eij er en Scho l tes (2002) was meer dan de helf t nie t in Nederland geboren. 
 
CBS-cijf ers over het aant al persone n dat een straf kreeg opgel egd voor overtreding van de Wet 
Wapens en Munitie (WWM) voor de periode 1994-2003 laten zien dat in alle jaren ong ev eer 40% 
afk omstig was uit de leef tijdsgroep van 20-29 j aar. Hoewel overtreders van de WWM niet perse 
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ook een overtreding hebb e n begaa n met een vuurwapen (ook persone n die bijv o orbee ld hebben 
gedreigd met een mes vall en onder deze brede dadercategorie) kom t deze leef tijdsindicati e wel 
overeen met het bee ld dat de KLPD heef t van de illeg ale vuurwapenb e zitt ers in ons land. Uit 
VDS-gegev ens blij k t dat in 2003 een bela ngrij k deel van de verdachte n van vuurwapencrim inal it eit 
tussen de 21 en 30 jaar oud is (34%). Ongeve er 25% is tussen de 31 en 40 jaar oud en 21% is 
jonger dan 21 jaar (KLPD, dNRI 2004).  
 
Het HKS van de region al e politi ek orpsen bevat de processen-verba al van aang if ten en proces-
sen-verbaal opgem aak t tegen verdacht en van overtreding van de Wet Wapens en Muniti e. Ook 
hierbij gaat het net als bij de CBS-cijf ers om de brede categorie van verdacht en die met een 
wapen een overtreding heb ben beg aan, slechts een deel van deze verdacht en gebruik te een 
vuurwapen. Het HKS bevat ook inf orm atie over ach tergrondkenm erk en en de crim inele voor-
geschiedenis van verdacht en. Uit landelij k e HKS-gege vens van de KLPD over de periode 2001 tot 
en met 2003 blij k t dat 92% van de verdachte n van het mannelij k geslac ht is. Van de verdacht en is 
32% tussen de 18 en 24 jaar oud, onge veer 25% is tussen de 25 en 34 jaar oud en 14% is jon ger 
dan 18 jaar. De gem iddelde leef tijd van de overtreders van de Wet Wapens en Muniti e is in alle 
jaren (2001, 2002 en 2003) hetze lfde: 29 jaar. Van een trendmatige verjon gi ng of veroudering van 
de verdacht enpopulatie is geen sprak e. 
 
Bij de poli tie staat 8.5% van de verdachte n bek end als harddruggebruik er en 1.5% als alcoh ol ist. 
Bijna de helf t van de verdachten is woo nac ht ig in gem eent en met meer dan 100.000 inwoners en 
ruim een kwart in een van de G4-gem eente n. Ruim 55% van de verdachten heef t de Nederlandse 
nati ona li tei t, 8% is van Antil lia anse kom af, 7% heef t de Turkse en eve nee ns 7% de Marok k aanse 
nati ona li tei t. Ruim 35% van de in 2001 tot en met 2003 opgepak te verdacht en was voordien nog 
niet met de polit ie in aanraking gek om en. Dit geldt in duidelij k sterk ere mate voor vrouwel ij k e 
(58%) dan voor mannel ij k e verdachten (35%).  
 
De voor een vuurwapendelic t aang ehouden verdachte n in het onderzoek van Spapens en 
Bruinsm a (2002b) blek en voor het overgrot e deel acti e f te zijn in het crim inel e circuit. In 40% van 
de geval len betrof het personen die act ief waren in de drugswereld. Voorts werd 40% van de 
vuurwapengerela teerde delicten geplee gd door personen die actief waren in de overva l wereld. 
Jonge, rece nt in Nederland geïm m igreerde mannen van Antil liaa nse afk omst waren verant woor-
delij k voor 13% van de vuurwapen gerela teerde delicte n. Deze groepen overlapte n elk aar gedeel-
telij k of zelfs in belangrij k e mate. Zo was een kwart van de overva l lers tevens verslaafd aan drugs 
en waren de van wege vuurwapendelic te n aang ehouden recent geïm m igreerde jon ge Antil lia anse 
mannen nag eno eg zonder uitzondering actief betrokk en bij de handel in drugs, bij de prostitutie 
(als pooier) of bij overva lcrim inalite it. Rekening houdend met deze overlap van de belan grij kste 
groepen van vuurwapen be zitt ers en -gebruik ers om vatten deze drie hoofdcate gorieë n (drugs-



 

24 

crim inele n, overva ll ers, jonge Antill ia anse mannen) gezam enlij k onge veer 75% van de vuur-
wapen gerelat eerde delict e n. 6 
 
Antilliaanse vuurwapenbezitters 
 
Uit het onderzoek van Spapens en Bruinsm a (2002b) kom t naar voren dat jonge, recent in Neder-
land geïm m igreerde mannen van Antil li aanse afk omst een aparte risicoc at egorie vorm en in relat ie 
tot vuurwapenbe zi t en -gebruik. Het gaa t om een groep die laag is opge le id, niet beschik t over 
werk en soms ook niet over een uitk ering. Vaak is deze groep zonder vaste woon- of verblij fplaats 
in Nederland (of in hog e mate mobie l tussen verschi ll ende steden) en de Nederlandse taa l slecht 
machtig. 7 Opmerk elijk is dat deze cat egorie verdachten relat ief gem ak k elijk aan scherpschietende 
vuurwapens kan kom en. Dat geldt ook voor personen die nog maar zeer kort in Nederland verblij-
ven. Daarbij moet echter wel worden aanget ek end dat veel verdachte n op de Antille n reeds een 
crim ineel verleden heb be n en vaak al minstens één gevan gen isstraf hebb en uitg e zet en alvorens 
zij naar Nederland kom en. 
 
Het risico van betrokk enheid bij vuurwapeni nc idente n wordt in de eerste plaats bepaa ld door het 
feit dat degene n in deze categorie die als verdachte zij n aan gehouden vrij we l alle m aal actief zij n 
in de drugshandel, de prostitutie en de overva lcrim inali teit. In de tweede plaa ts leiden beledi-
gin gen in het open baar vaa k tot langdurige gewe lddadige conf lic t en met wraak over en weer. 
Mogel ij k speelt 'eercultuur' hier een rol, maar waarschi j nlij k er is dat deze groep zodanig los staat 
van de Nederlandse (en Antil li aanse) gem eenschap dat het ont breek t aan reguliere verbanden 
waarin conf lic te n op vreedzam e wij ze kunnen worden beslec ht. 
 
Vuurwapens in de drugswereld 
 
In de drugswereld zijn vuurwapens een gewi ld bezit om verschillende redenen, maar met nam e 
persoon lij k e bev ei li gin g speelt een belan grij k e rol. Spapens en Bruinsm a (2002a) maak ten bij het 
beschrijve n van de rol van vuurwapens in de drugswereld een nader ondersche id in vier verschi l-
lende groepen: (i) de verslaafden aan harddrugs, (ii) de dealers die in direct conta c t staan met 
afnem ers, (iii) personen die deel uitm ak en van georga niseerde crim inele groeperingen betrokk en 

                                                           
6. Behalve de drie genoemde groepen vuurwapenverdacht en: de drugsgerelat eerde verdacht en, de plegers van 
overvallen en de jonge Antilliaanse mannen, komt in het onderzoek van Spapens en Bruinsm a (2002b) ook een vierde 
groep aan de orde, nam eli j k de verdacht en die gehandeld hebben vanuit een acht ergrond van relat i eproblem en (de 
huiselijk gewelddelic t en). Deze vierde categorie om vat 15% van het totaal aant al vuurwapen verdacht en. Wanneer 
even wel wordt gecorrigeerd voor overlap met elk van de eerder genoemde drie groepen (op basis van een heranalyse 
van de bronbestanden van dit eerdere onderzoek), dan blijk t dat 7% van alle verdacht en enkel tot deze vierde groep 
behoort. Het gaat hier dus om een groep van relat i ef beperkte om vang. In het onderhavige onderzoek is deze vierde 
groep daarom niet in de analyses en de omvangschatt i ng (hoofdstuk 3) betrokk en. Dit onderzoek concentreert zic h op 
de drie groepen vuurwapenverdacht en die tezam en betrok k e n zijn bij ongeveer 75% van de vuurwapengerelat eerde 
delic t en in Nederland. 
7. Kamerstukken, II 26 283, n° 19. 
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bij de productie en smokk el van (hard)drugs en (iv) personen die zich bezig houden met het 
kwek en van hen nep en de handel in softdrugs in cof f eeshops.  
 
De behoef te aan vuurwapens bij verslaafden vlo eit in de eerste plaats voort uit de behoef te de 
eig en veil igh eid te garanderen. Vaak is sprak e van bedreig in g door drugsleveran c iers van weg e 
schulden van of oplic hti ngsprak tijk en door de verslaafden. Een klein deel van de verslaafden 
pleegt gewape nde overval l en en gebruik t het vuurwapen voor dat doel. Dealers in harddrugs die 
in direct cont ac t staa n met klanten hebb en vooral beh oef te aan een vuurwapen ter bevei l igi ng 
tege n roof van hun drugsvoorraad door andere crim inelen of versla afden (rippen), of tegen lastige 
klanten. Bij deze groep worden zowel scherpschiet ende vuurwapens als gas-/alarm- en im itatie-
wapens aan getrof f en. Bij georga niseerde crim inele groepering en die zich bezig h ouden met de 
productie en smokk el van (hard-)drugs is het vuurwapenbe zi t het wijdst verbreid, waaronder ook 
zwa ardere wapens zoa ls machin epistole n. De rol van vuurwapens is hier in de eerste plaats 
afschrikk ing en beperk ing van de risico's van oplic ht in g en wanb eta lin g door zak enpartners. 
Henn epk wek ers lopen vooral het risic o dat zij beroofd worden van hun oogst of van de financ iël e 
opbrengsten van de teelt. Zij verk eren doorgaa ns niet in de posit ie om een scherpschietend 
vuurwapen te kunnen aanschaf f en. Het vuurwapen be z it beperk t zich in deze kring en vaak tot 
im itatie wape ns en gas-/alarm wapens. Eigenaren van cof f eeshops nem en een aparte posit ie in: zij 
lopen vooral risico op beroving en op int im idatie. Indien bij cof f eeshopei gen aren vuurwapens 
worden aangetrof f en, gaat het om scherpschietende vuurwapens. 
 
Vuurwapenbezit bij overvallers 
 
Binne n de wereld van de overval lers wordt door Spapens en Bruinsm a (2002b) een ondersche id 
gem aak t tussen personen die eenm ali g een overva l of straatroof plege n, al dan niet gepaard aan 
vee l voorbereidingsha ndelingen, en degen en die dat (al dan nie t planm atig) met rege lm aat doen. 
 
Overval lers (en straa trovers) die eenm alig en impulsie f een dergel ij k delic t pleg en zij n doorgaa ns 
jeugdig (16 – 20 jaar). In de meeste geva ll en mak en zij gebruik van een im itatie wapen of een gas- 
of alarm wape n. Wanneer jeugdige daders over een scherpschie tend vuurwapen beschik k en, is 
het wapen vrijwel alt ijd al in huis (bijvo orbee ld in het bezit van vader of een crim inele broer) en 
hebb en zij het 'geleend zonder te vrag en'. Het feit dat één van de jongeren in een groep beschik t 
over een (scherpsch iete nd) vuurwapen vorm t vaak een aanle iding om er een overval of straatroof 
mee te pleg en. Een subcat egorie van eenm ali ge overva llers om vat degene n die overgaa n tot roof 
om andere problem en op te lossen. Meesta l gaat het om schulden. Zij zijn doorgaans ouder (20+) 
en gaan meer planm atig te werk. Het vuurwapen wordt specif iek voor de gele gen h eid aange-
schaf t. Er wordt zowel gebruik gem aak t van scherpsch iete nde als van niet-scherpschietende 
vuurwapens. 
 
Jeugdige daders kunnen ook op regelm atige basis overva ll en en straatrove n gaa n plege n, wan-
neer een eerste poging succesvol is geweest. Deze categorie verdachten is verge lij k baar met 
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j eugdige daders die voor de eerste keer een overval of straatroof plege n. Zij gaa n zonder vee l 
voorbereiding te werk. Een tweede subgroep van verdachten die op rege lm atige basis overval le n 
ple gen zij n degen en die verslaafd zijn aan harddrugs en door middel van gewape nde overva ll en 
voorzien in de voor die versla vin g benodigde fin anc i ën. Het betref t slechts een klei n deel van de 
verslaafden. Tot slot kan een profie l worden onderscheiden van verdacht en die planm atig en 
regelm atig overva ll en plege n. Deze groep is gem iddeld ouder (25 – 35) en heef t reeds een crim i-
nele carrière gem aak t. Zij houden zich enerzijds bezig met overva ll en op goed bewaak te obj ec ten, 
zoa ls geldinste ll in gen of -transporte n. Anderzijds vormen col le ga-crim inelen een aan trekk elijk 
doelwit voor deze cate gorie overva ll ers, zek er als die over vee l cash geld beschik k en en niet de 
indruk wekk en zich met wapens te zullen verdedigen. Bij deze minder of meer professionee l 
opererende overval lers worden vrij we l altijd scherpschi etende vuurwapens aangetroff en, waar-
onder ook zwaardere wapens (machinepistol en). Het risico is in deze categ orie verdachten 
gem iddeld het grootst dat de overval uitlo opt op een schiet inc ident met doden of gewonden. 
 
2.3.  Analyse van de drie grootste verdachtengroepen 
 
Kom t de typering van de drie grootste groepen verdachten van bezi t en gebruik van vuurwapens, 
gebaseerd op eerder onderzoek waarbij gee n gebruik kon worden gem aak t van VDS overeen met 
het 'gem iddelde profie l' dat oprijst uit de data die sinds 2001 in VDS zijn opgesla g en? Om deze 
vraag te kunne n beant woorden zijn voor de jaren 2001, 2002 en 2003 uit VDS de gege ve ns van 
drie groepen vuurwapen verdachte n geselec te erd: (i) verdachte n geboren in de Nederlandse 
Antil len, (ii) plegers van een drugsdelic t en (iii) pleg ers van een gewapende overval. In tot aa l gaat 
het in deze drie jaren om 2339 verdachte n en 386 medeverdacht en. In totaa l 115 verdachten 
mak en deel uit van meer dan één groep, zoals Antil li a anse verdachten die betrokk en zij n bij een 
gewapende overva l of een drugsdelic t. 8 
 
In tabel 2.1 is het aanta l verdachten per groep weerge gev en. Hoewel de registrat i e in VDS in de 
betref f ende jaren niet steeds consequent is gewe est, kan toch worden vastg esteld dat met nam e 
het aant al in VDS inge vo erde verdacht en dat betrok k en was bij een drugsdelic t of een overva l 
tussen 2001 en 2003 is toe genom en. Het aanta l Antil li aanse verdachte n in VDS is in 2003 
nage noe g gel ij k aan dat in 2002.  
 

                                                           
8. De anova's of t-toetsen die hierna worden opgev oerd met betrek k ing tot het verschil in gem iddelden veronderstellen 
in beginsel onaf hank elijk e steekproeven, terwijl in de drie  groepen juist 'dubbelt ellingen' zitt en. In princ ipe zou dus 
ofwel een toets voor 'afhank elijk e steekproeven' moet en worden gebruikt, ofwel zouden de 'dubbelt ellingen' in één 
categorie moet en worden ondergebrac ht – hetgeen inhoudelijk weer niet evident is.  
De 'afhank eli j k e groep' ('dubbelt el li ngen' in de drie groepen) is in onderhavig geval echt er zeer klein. Om misint erpre-
taties uit te sluiten zijn niet t em i n posthoc anal yses uitgevoerd en die geven eveneens een signif ic ant resultaat te zien. 
De toetsing van de gem iddelde leef t i jd (tabel 2.3), detent ieduur (tabel 2.10) en aant al overtredingen (tabel l en 2.8 en 
2.9) voor de drie groepen zonder de 'dubbeltellingen' ondersteunt ook de beschreven signif i c ant e verschillen. 
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Tabel 2.1.  Aantallen verdachten in 2001, 2002 en 2003 
 
 2001 2002 2003 Totaal 
Antilli anen 312 344 340 996 
Drugsdelict 184 264 321 769 
Overval 164 192 218 574 

 
Hierna wordt nader inge ga an op de kenm erk en van de verdachte n in deze drie groepen. Daarbij 
gaat de aandacht uit naar de aard van het delict waar de verdacht en bij betrokk en zij n geweest, 
het soort wapen dat daarbij verm oedelij k is gebruik t en het crim inel e verleden van de verdacht en. 
Bij het beschrij ven van de kenm erk en van verdachte n worden per groep de verdachten van alle 
jaren (2001 tot en met 2003) bijee n genom en en wordt niet inga an op eve ntuele verschill en 
tussen de jaren.  
 
2.3.1. Persoonskenmerken van verdachten 
 
Bij elk van de ondersche iden groepen verdacht en die in de periode 2001 tot en met 2003 werden 
opgepak t voor vuurwapeng erelat eerde delicten zij n mannen veruit in de meerderheid. Onder de 
van een drugsdelic t verdachte persone n zij n meer vrouwel ij k e verdacht en (8%) dan bij de beide 
andere groepen verdacht e n (X 2=14.098 (df=2), p<.01). Wanneer we een verge lij k ing trekk en met 
landelij k e HKS-gege ve ns over de periode 2001 tot en met 2003 blij k t dat 8% van alle verdachten 
van het vrouwelij k geslac ht is.  
 
Tabel 2.2.  Geslacht verdachten 
 
 Antilli anen Drugs Overvallen HKS 
Man 
Vrouw 

96% 
 4% 

92% 
 8% 

95% 
 5% 

92% 
8% 

Totaal 
N 

100% 
(n=994) 

100% 
(n=766) 

100% 
(n=574) 

100% 
(n=15.114) 

 
In tabel 2.3 is de leef tijdsverdeling van de drie groepen weerge ge ve n. De leef tijdsopbouw van de 
drie onderscheiden groepen blij k t duidelij k e verschi lle n te verto nen (X 2=309.479 (df=14), p<.001). 
Meer dan de helf t van de van een overva l verdachte personen (55%) is uit de leef tijdsgroep jonger 
dan 25 jaar afk omstig. Opvall end gege ven is dat een kwart van de verdachten afkomstig is uit de 
groep 15-19 jarige n. Iets meer dan 7% is 40 jaar of ouder. Ook bij de groep Antill i aanse verdach-
ten is sprak e van conc entratie bin nen een aanta l leef tijdsgroepen. Bijna de helf t van de verdach-
ten (49%) is afk omstig uit de leef tijdsgroep 20-29 jaar. Ongeveer 11% is 40 jaar of ouder. De van 
een drugsdelic t verdachte groep persone n kent een veel even wic hti ger leef tijdsopbouw. Twee-
derde van deze verdacht en is tussen de 20 en 40 jaar oud. Het aant al verdachte n jonger dan 20 
jaar (5%) is aan zie nl ij k geringer dan bij de beide andere groepen verdacht en. De groep van 40 
jaar en ouder (28%) is ech t er ruim er verteg en wo ordigd.  
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Tabel 2.3.  Leeftijd verdachten 
 
 Antilli anen Drugsdelict Overvallen 
< 20 jaar 12% 5% 26% 
20-24 jaar 27% 17% 29% 
25-29 jaar 22% 17% 15% 
30-34 jaar 18% 17% 14% 
35-39 jaar 10% 16% 9% 
40-44 jaar 6% 13% 5% 
45-49 jaar 3% 8% 2% 
50 + 2% 8% 1% 
Totaal 100% 100% 100% 

 
Vergelij k ing van de leef tijd van de drie groepen laat zien dat de van een drugsdelic t verdachte 
persone n gem iddeld sign if ic ant ouder zijn (34 jaar) dan de Antil l ian en (28 jaar) en met nam e de 
van een overval verdacht e n (26 jaar) (F=140.737 (df=2), p<.001). Bij alle drie de ondersche iden 
groepen zij n de vrouwen gem iddeld nageno eg even oud als de manne lij k e verdachten. De in de 
periode 2001 tot en met 2003 in HKS geregistreerde verdachte n van overtreding van de WWM 
zijn gem iddeld 28.7 jaar oud. Vrouwelij k e verdachten (31 jaar) zijn gem iddeld ouder dan manne-
lij k e verdachten (29 jaar).  
 
Wat betref t het geboortel and van de drugs- en overva l verdachten is er eve ne ens sprak e van een 
duidelij k verschil (X 2=15.890 (df=5), p<.01). De van we ge een drugsdelic t gepak te verdachten zij n 
wat vak er in de Nederlandse Antille n geboren (13%) dan de van een overval verdachten (6%). 
Meer dan de helf t van de verdachte n die opgepak t zij n wege ns vuurwapencrim ina lit eit met be-
trekk ing tot drugs of overva lle n is in Nederland geboren. Uit verge lij k ing met de in de periode 2001 
tot en met 2003 in HKS geregistreerde verdachten van overtreding van de Wet Wapens en 
Muniti e blij k t even eens dat meer dan de helf t van de verdachte n in Nederland geboren is. De 
groep in Surinam e geb oren verdachten is wat klein er en de groep 'overige' wat groter dan bij de 
drugs- en overva l verdachte n geregistreerd in VDS. 
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Tabel 2.4.  Geboorteland verdachten9 
 
 Drugsdelict Overval HKS 
Nederland 57% 59% 56% 
Turkije 7% 6% 7% 
Marokk o 6% 7% 7% 
Surinam e 7% 7% 5% 
Nederlandse Antillen 13% 6% 8% 
Overig 11% 15% 17% 
Totaal 
N 

100% 
(n=762) 

100% 
(n=572) 

100% 
(15.114) 

 
Bij de groep van een drugsdelic t verdacht e personen is de verdeling naar gebo ortela nd bij manne-
lij k e verdacht en vrij we l identiek aan die van de vrouwel ij k e verdachte n. Qua leef tijd besta an er 
echter duidelij k e verschill en. Verdachte n die geboren zij n in de Nederlandse Antill e n (31 jaar) of in 
Marokk o (29 jaar) zijn gem iddeld jonger dan verdachte n die elders geboren zij n (35 jaar). 
 
Bij personen die verdacht worden van een gewape nde overval wij k t de verdelin g naar geb oorte-
land bij mannelij k e verdachten af van die van de vrouwelij k e verdachten. Van de mannelij k e ver-
dachte n is 58% in Nederland geboren teg eno ver 77% bij de vrouwen. Verder blij k t, in teg enstel-
lin g tot de mannelij k e verdachten, gee n enk ele vrouwel ij k e verdachte in Marok k o of de Neder-
landse Antill en geb oren te zijn. Qua leef tijd bestaat er echter geen verschi l.  
 
2.3.2. Delict  en wapengebruik 
 
In VDS is meestal ook opgenom en in welk e situati e het wapen is aange trof f en: of er sprak e was 
van een schiet- of dreig inc ident met gebruik van een wapen of dat het wapen werd aangetrof f en 
zonder dat sprak e was van een geplee gd feit met het wapen. In dit opzic ht besta at er tussen de 
drie groepen verdachten een duidelij k verschil (X 2=1311.223 (df=8), p<.001). Bij de groep Antil-
lia anse verdachte n blij k t ongev eer 45% aang ehouden van weg e het in bezi t hebb e n van een 
wapen, een kwart van we ge bedreig ing, 18% voor het feite lij k schieten met het wapen en 12% 
omdat men op het mom ent van aanhouding het wapen bij zich droeg. Bij de meeste van we ge een 
drugsgerelat eerd vuurwapendelic t verdachte persone n is het wapen in de won ing van de ver-
dachte aan getrof f en en 2% droeg het wapen bij aanhouding bij zich. Bij 82% van de overva l-
verdachten is het wapen aangetrof f en nadat men iem and daarm ee bedreigd had, bij 8% is het bij 
de verdacht e in huis gevonden, 3% droeg het wapen bij aan houding bij zich en bij 7% is het 
wapen in beslag genom en nadat erm ee geschote n was.  

                                                           
9. In dit onderzoek is uitgegaan van het geregistreerde geboorteland van verdacht en. Dit uitgangspunt sluit inc on-
gruentie tussen etnic i t eit en nationalit eit niet uit. Dat is  ook niet mogelijk, want de Nederlandse polit ie registreert de 
etnische afk omst van verdacht en niet. Voor de interpretat i e van de onderzoeksgegevens betek ent dit, dat met nam e 
jonge Turkse en Marokk aanse verdacht en die in Nederland zijn geboren (tweede en derde generatie) onderbelic ht 
blijven. Het daadwerkelijk e aant al is zeer waarschijnlijk hoger dan hier is weergege ven, omdat deze verdacht en deels 
onder de categorie 'geboorteland Nederland' vallen. Voor de groep verdacht en die geboren is op de Nederlandse 
Antillen geldt deze onderschat t i ng in mindere mate. 
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Tabel 2.5.  Situatie in beslagname wapen, naar verdachtengroep 
 
 Antilli anen Drugsdelict Overval 
Bedreiging 25% 1% 82% 
Schiet en 18% 0% 7% 
Bezit wapen 44% 97% 8% 
Dragen van het wapen 12% 2% 3% 
Anders 1% 0% 0% 
Onbek end 0%  1% 0% 
Totaal 100% 

(n=996) 
100% 

(n=769) 
100% 

(n=574) 

 
Antil li aanse verdachte n die het vuurwapen ook daadwerk elij k gebruik t hebb en zij n gem iddeld wat 
jonger (27 jaar) dan de Antill iaa nse personen die verdacht worden van het bezitten van een 
illeg aal vuurwapen (zonder het voor een delict te hebb en gebruik t). De laatsten zij n gem iddeld 29 
jaar. De groep Antil li aanse verdachten die met het wapen gedreigd heef t is gem iddeld 28 jaar.  
Bij de overval verdachte n zij n het met nam e de 20-29 jarigen die het wapen feite lij k gebruik t 
hebb en (66%). De vuurwapenbe zi tters en de verdacht en die met het wapen gedreigd hebbe n zij n 
vooral te vinden in de leef tijdsgroep van 15-24 jaar. Ook naar gebo ortel and zijn er duidelij k e 
verschil le n. Onder de vuurwapenge bruik ers vinden we rela tief meer in Turkije, Marokk o en de 
Nederlandse Antill en geb oren personen, terwij l in de groep die met het wapen gedreigd heef t in 
Nederland geboren personen ruim er verte gen woordigd zijn. Bij bezi tters van een wapen worden 
relat ief meer personen die niet in Nederland, Turkije, Marokk o, Surinam e of de Nederlands 
Antil len, maar elders geboren zij n aang etrof f en 
  
Soort wapen 
 
Van de groep van een drugsdelic t verdachte personen is in VDS in de meeste gevall en inf orm atie 
beschik baar over het soort wapen dat men in bezit had. Bij de groep overva ll ers is in meer dan de 
helf t van de geval le n het wapen niet bek end. Hoewe l men wel over inf orm atie beschik t dat een 
wapen is gebruik t, is nie t bek end om wat voor soort wapen het gaat omdat het wapen niet gevon-
den is. Voor de groep Antil li aanse verdachte n is in ong eve er een kwart van de geva lle n geen 
inf orm atie beschik baar over het soort wapen. 
 
Wat betref t het soort wapen dat de drie groepen verdachten in het bezit hadden, bestaa n duide-
lijk e verschil len (X 2=624.932 (df=30), p<.001). Antill iaa nse verdacht en beschik k en veel minder 
vaak dan de beide andere groepen verdachten over een voor be- of afdreig ing geschik t wapen, 
maar mak en daarente gen meer gebruik van c.q. zijn vak er in het bezit van een pistool. Personen 
die zijn opgepak t met betrekk ing tot overval len hebbe n het minst vaak een pistoo l en scoren juist 
het hoogst op het gebruik of in bezit hebbe n van voor be- of afdreig ing geschik te wapens. 
Persone n die zijn opgepak t in verband met drugszak en beschik k en, meer dan de beide andere 
groepen verdachten, over gasbusjes. Uit tabe l 2.6 valt verder op te mak en dat bij Antil li ane n en 
persone n die opgepak t zij n in verba nd met drugszak en ook vak er alle en munit ie en geen wapen is 
aang etrof f en. 
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Tabel 2.6. Wapenbezit verdachten, in procenten (gedetailleerd) 
 
 Antilli anen Drugsdelict Overval 
Pistool 45% 36% 13% 
Revolver 4% 6% 2% 
Geweer 1% 4% 1% 
Autom at isch wapen 1% 3% 1% 
Verborgen vuurwapen 1% 1% 0% 
Gas/alarm 8% 13% 12% 
Lucht/gas/veer 1% 2% 3% 
Be-afdreiging geschik t wapen 2% 10% 14% 
Gasbusje 1% 7% 1% 
Overig wapen 0% 1% 0% 
Onderdeel wapen 1% 2% 1% 
Geen wapen, alleen munitie 8% 8% 2% 
Onbek end 26% 7% 51% 
Totaal 100% 

(n=996) 
100% 

(n=769) 
100% 

(n=574) 

 
Tussen mannen en vrouwen, afk omstig van de Nederlandse Antil le n, bestaat gee n verschil wat 
betref t het soort wapen dat aang etrof f en is. Er is wel een relati e tussen de leef tijd en het soort 
wapen. Zo blij k en bij Antil li anen in de leef tijdsgroep van 35-54 jaar meer gasalarm wapens en 
minder pistol en aan getrof f en te worden dan bij jongere verdachten. Bij vrouwelij k e verdachten die 
van weg e een drugsdelic t aange houden zijn wordt vaker een gasbusje aan getrof f en en minder 
vaak een pisto ol dan bij manne lij k e verdacht en. Verder blij k en verdacht en in de leef tijdsgroep van 
15-24 jaar vak er een be- of afdreige nd wapen of een gasalarm wapen in hun bezit te hebbe n dan 
oudere verdacht en.  
 
Ook wann eer een vergel ij k ing getrokk en wordt naar land van herk omst blij k en er duidelij k e ver-
schill en te bestaan. In Nederland of in Marok k o geboren verdacht en zij n vak er in het bezit van een 
be- of afdreige nd wapen dan wel een gasalarm wapen terwij l bij verdacht en van Turkse, Suri-
naamse of Antil li aa nse kom af juist vak er een pisto ol wordt aang etrof f en. De van een overva l 
verdachte mannen en vrouwen verschi lle n niet van elkaar wat betref t het soort wapen dat daarbij 
gebruik t is. Er bestaat wel een zek ere rela tie tussen de leef tijd en het soort wapen. Verdacht en in 
de leef tijdsgroep van 15-19 jaar gebruik en daarbij vee l vak er dan oudere verdacht en een be- of 
afdreige nd wapen en vee l minder frequent een pistoo l. Even als de van een drugsdelic t verdacht e 
persone n zij n in Nederland of in Marokk o geboren verdachten van een overva l vak er in het bezit 
van een be- of afdreige nd wapen, terwij l bij verdacht e n van Turkse, Surinaamse of Antill ia anse 
kom af juist vak er een pisto ol wordt aang etrof f en. 
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Merk wapen 
 
Van de verdachte n waarva n het wapen in beslag is genom en, is inf orm atie beschi k baar over het 
merk wapen. Onder de scherpschiet ende vuurwapens (geweren, pistol en en revo l vers) is bij de 
Antil li aanse verdachte n, alt hans voorzo ver het de in beslag gen om en pisto len betref t, de Tanf oglio 
(232) veruit het meest populair, op afstand gevolgd door de Fn (45) en de Zasta v a (26). Bij de in 
besla g genom en revol vers gaat het vooral om de Smith & Wesson (5), Rossi (4), Taurus (4) en 
Zastava (4).  
 
Bij de drugsgerelate erde vuurwapenv erdacht en gaat het bij de in besla gge nom en geweren vooral 
om de Voere (4) en de Anschutz (3). De top 4 bij de in besla gge nom en pisto le n wordt gevormd 
door de Tanf ogli o (59), de Fn (34), de Zasta va (24) en de Berett a (23). Bij de in Turkije geboren 
verdachten blij k t met nam e de Berett a en in mindere mate de Fn en Tanf ogl io in gebruik te zijn, 
terwij l bij in Marokk o geboren personen vooral de Tanfogl io en de Zasta va wordt aang etrof f en. Bij 
in Surinam e of in de Nederlandse Antil le n geboren verdachte n wordt hoofdzak elij k de Tanf ogli o 
aang etrof f en. Wat de revol vers betref t worden vooral de Smith & Wesson (8) en de Colt (4) 
gevonden. 
 
De bij de overva lv erdacht e n aangetrof f en pistol en zij n vooral de Fn (14), de Cz (12), de Tanf ogl io 
(7) en de Zasta va (5). De revo l vers zijn vooral van de merk en Smith & Wesson (3) en Taurus (3). 
Uitsplitsing naar gebo orte la nd geef t bij deze groep gee n opva ll ende verschil le n te zien . 
 
Situatie en wapen 
 
Eerder is beschreven in welk e situati es vuurwapens aange trof f en zij n. Daarbij kunnen ruwwe g 
drie soorten situaties onderscheiden worden: (i) het bezitt en van het wapen, (ii) het bedreig en met 
het wapen en (iii) het feite lij k schieten met het wapen. Binne n de groep Antill ia anse verdachte n en 
de groep van weg e een overval verdachte n is nag ega a n welk type wapen in deze situaties ge-
bruik t wordt. Omdat vrij we l all e van wege een drugsgerelat eerd vuurwapendelic t verdachte per-
sonen zij n aan ge houden om het in bezi t hebb en van een vuurwapen en het type wapen reeds 
eerder is beschreven, zijn die buiten beschouwin g gela ten.  
 
Van de Antil li aanse verdachten die aange houden zijn van weg e wapen be zit werd in 60% van de 
geval len een pistoo l aang etroff en, 12% was in het bezi t van een gas/alarm wape n, 5% van een 
revo lv er en bij 5% is geen wapen maar alle en munit ie aang etrof f en. De meest frequent gevo nden 
pisto len zij n de Cz (4) en de Zasta va (3). Van de van wege bedreig ing met een wapen aan geh ou-
den Antil li ane n is in ong ev e er 60% van de geva ll en het soort wapen onb ek end. Het meest 
frequent in besla g genom en wapen is een pistoo l, met nam e de Tanf oglio (27). Bij de Antill iaa nse 
verdachten die ook daadwerk elij k met het wapen geschote n hebbe n is in eenderde van de geval-
len een pistool in beslag genom en, hoofdzak elij k een Tanf ogl io (30). Bij 13% van de verdachte n is 
bij de aan houding allee n munit ie aan getrof f en en was het wapen niet (meer) traceerbaar. 
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Van de aan geh ouden overva lv erdacht en werd in bijna een kwart van de geval len een pisto ol 
aang etrof f en, 19% was in het bezi t van een gas/alarmwape n, 16% van een be- of afdreige nd 
wapen en 8% van een revo lv er. De meest frequent gevonden pistole n zij n de Tanf oglio (172), de 
Fn (30) en de Zasta va (27). Bij de in beslag genom en revo l vers gaat het vooral om de Smith & 
Wesson (4). Van iets meer dan de helf t van de voor bedreig in g aange houden personen is het 
soort wapen onb ek end. De meest frequent in besla g genom en wapens zijn be- of afdreige nde 
wapens, gasalarm wapens en pistol en, met nam e de Tanf ogl io, Cz en Fn (7). Bij de verdachte n die 
het wapen ook daadwerk eli jk gebruik t hebb en is in 31% van de geva ll en een pistool in beslag 
genom en, hoofdzak elij k een Cz of Fn (3), bij 10% een gasalarm wapen. Bij 13% van de verdach-
ten is bij de aanhouding alleen nog maar munitie aan g etrof f en en was het wapen niet (meer) 
aan we zig. 
 
Tabel 2.7. Situatie en soort wapen aangetroffen bij Antilliaanse- en overval verdachten in 
procenten 
 

Antilli anen Overval  
Bezit Bedreiging Schiet en Bezit Bedreiging Schiet en 

Pistool 60% 20% 33% 24% 10% 31% 
Revolver 5% 2% 3% 8% 2% 0% 
Geweer 1% 1% 1% 2% 1% 0% 
Autom at isch wapen 2% 2% 1% 3% 0% 0% 
Verborgen vuurwapen 2% 0% 0% 0% 0% 0% 
Gas/alarm 12% 7% 0% 19% 11% 10% 
Lucht/gas/veer 1% 2% 1% 0% 4% 0% 
Be-afdreiging geschik t wapen 1% 6% 2% 16% 15% 3% 
Gasbusje 1% 0% 1% 2% 0% 0% 
Overig wapen 1% 0% 0% 0% 0% 0% 
Onderdeel wapen 1% 0% 1% 0% 1% 3% 
Geen wapen, alleen munitie 5% 2% 13% 0% 1% 13% 
Onbek end 8% 58% 35% 27% 56% 41% 
Totaal 
N 

100% 
(n=556) 

100% 
(n=252) 

100% 
(n=177) 

100% 
(n=63) 

100% 
(n=469) 

100% 
(n=39) 

 
2.3.3. Crimineel verleden 
 
Recidive 
 
Voor bijna 90% van de Antill iaa nse verdacht en is het, gerek end over de periode 2001 tot en met 
2003, de eerste keer dat zij opgepak t zij n van we ge betrokk enheid bij een vuurwapendelic t, 11% is 
al één keer eerder opgepak t en 1% is reeds 2 of meer keer vastge zet. Met nam e Antil li ane n die 
nu verdacht worden van afpersing, bedreigi ng, drugshandel of –be zit, of van een overva l zij n in de 
periode 2001 tot en met 2003 reeds eerder als verdachte opgepak t. Uitsplitsing naar leef tijd en 
geslac ht laat in dit opzic ht geen verschil len zien. Bij verdachte n van een drugsdelic t en de groep 
overva ll ers is slechts 1% in de voorbij e jaren al een keer eerder opgepak t. 
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Voor alle groepen verdacht en is inf orm atie verzam eld over het aant al en de aard van de in het 
verleden bega ne delic ten volg ens het wet boek van strafrecht en over de in de jaren 2001, 2002 
en 2003 eventueel in deten tie doorgebracht e tijd. 
 
Strafbare feiten10 
 
Van de Antil li aanse verdachten heef t 70% en van de groep overva lv erdacht en 77% in het ver-
leden al 2 of meer keer een straf baar feit begaa n, tege nov er 58% van de bij een drugsdelic t be-
trokk en personen. Het gem iddeld aanta l overtredingen ligt bij de van overval verdachte persone n 
aan zi enl ij k hoger dan bij de beide andere groepen verdachte n (F=17.231 (df=2), p<.001). 
 
Tabel 2.8.  Overtredingen Wetboek van Strafrecht, per groep verdachten, in procenten 
 
 Antilli anen Drugsdelict Overval 
(G)een overtreding 30% 42% 23% 
Meer overtredingen 70% 58% 77% 
Totaal 100% 100% 100% 
Gemiddeld aantal overtredingen 8.3 7.3 11.9 

 
Wanneer we alleen kijk en naar de eventuele eerdere overtredingen in het kader van de WWM, 
waarbij het overig ens niet alle en om vuurwapeno vertredingen gaa t maar ook over delicten 
geplee gd met andersoortig e wapens, dan blij k en met nam e Antill iaa nse en van een drugsdelic t 
verdachte persone n een reputat ie te hebb en opgebouwd (F=44.635 (df=2), p<.001). Voor de van 
een overva l verdachte personen is het vak er de eerste keer dat ze van een wapeninc ident 
verdacht worden.  
 
Tabel 2.9.  Overtredingen Wet Wapens en Munitie, per groep verdachten, in procenten 
 
 Antilli anen Drugsdelict Overval 
(G)een overtreding 67% 69% 86% 
Meer overtredingen 33% 31% 14% 
Totaal 100% 100% 100% 
Gemiddeld aantal overtredingen 1.4 1.4 0.6 

 
Wat het tota al aan tal delic t en en het aanta l overtredingen van de WWM betref t, onderscheiden 
vrouwel ij k e verdachte n zich bij geen van de drie groepen verdacht en van mannen. Bij de groep 
Antil li aanse verdachte n hebben met nam e verdachte n in de leef tijdsgroep van 40-49 jaar meer 
overtredinge n, waaronder ook tegen de WWM op hun kerfstok dan jongere en oudere verdachten. 
Bij de van een drugsdelic t verdachte personen blij k en met nam e de 30-49 jarig en en bij de over-
valv erdacht en de 40-49 jarigen reeds eerder diverse keren de WWM overtreden te hebbe n. Bij 
beide groepen verdachten scoren in Turkije geboren verdachte n het hoogst wat het aanta l WWM-

                                                           
10. Omdat onbek end is of verdacht en die in 2003 als verdacht e zijn opgepak t ook veroordeeld zijn hebben we de 
categorieën geen en één overtreding bij de navolgende tabell en samengevoegd. 
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overtredinge n betref t en het laagst wanne er we kijk en naar het totaa l aant al overtredinge n. Deze 
groep verdachte n lij k t derhal ve vooral betrokk en te zij n bij vuurwapendelic t en. 
 
Detentie 
Voor alle groepen verdacht en is verder nageg aan of en hoela ng men in de periode 2001 tot en 
met 2003 een deten tie opgele gd heef t gekregen. De van een drugsdelic t verdachte personen 
hebb en in elk van de drie observat iej aren minder en ook minder lan gdurig detenti e opgel egd 
gekregen dan de beide andere groepen verdacht en (F=25.907 (df=2), p<.001). 
 
Bij alle groepen verdacht en heb ben manne n gem iddeld meer detent iet ijd gekrege n dan vrouwen. 
Uitsplitsing naar leef tijd laat zien dat bij de Antill iaa nse verdachten met nam e de 20-34 jarig en 
vee l straf tijd gekregen heb ben, terwij l bij van een overva l verdacht e personen het met nam e de 
20-44 jarigen zij n die lan gdurig vast moeten zitten. Bij de groep van een gewapend drugsdelic t 
verdachte persone n zij n er geen verschil len tussen de ondersche iden leef tijdsgroepen. Wat het 
land van herk omst betref t blij k en er allee n bij de groep overva ll ers duidelij k e verschil le n in opge-
legde detenti eduur te besta an. In Turkije geboren verdachten heb ben in de periode 2001 tot en 
met 2003 gem iddeld minder deten tie tijd opgele gd gekregen dan de andere verdachten.  
 
Tabel 2.10. Detentie in 2001, 2002 en 2003, aandeel per groep verdachten en gemiddelde 
detentieduur per jaar in dagen 
 
 Antilli anen Drugsdelict Overval 
In detent i e in 2001 39% 25% 32% 
In detent i e in 2002 55% 38% 49% 
In detent i e in 2003 58% 50% 61% 
    
Gemiddelde detent i eduur per jaar (dagen) 63 47 80 

 
2.4.  De aanschaf van het  wapen 
 
Bij alle delict en geplee gd door de 2224 verdachten 11 is nage gaa n welk e inf orm atie beschik baar is 
over de aanschaf van het gehan teerde en soms ook in besla g genom en vuurwapens. Daarbij is 
gek ek en naar inf orm atie in VDS over (i) waar of van wie het wapen is verkregen, (ii) welk e prijs 
daarvoor is bet aald en (iii) welk e reden is opge ge ven voor de aanschaf. De inf orm atie die hierover 
in VDS is opge nom en, is afk omstig uit procesverba len. Daarna ast kent VDS ook specif iek e aan-
tek envelden om aanvullende inf orm atie in te voeren. Op naam en per inc ident zij n all e mogelij k e 
inf orm atieplek k en nag el ope n en is een overzic ht gem aak t per persoon van besch i k bare inf orm atie 
over de aanschaf van het wapen.  
 

                                                           
11. Dit is 2339 verdacht en minus 115 verdacht en. Deze 115 verdacht en pleegden in de periode 2001 tot en met 2003 
meerdere delic t en met een vuurwapen. Voor het feit dat zij hierdoor meerdere malen in ons VDS-databestand 
voorkom en is - bij de nu volgende analyses – gecorrigeerd, door elke persoon slec hts één maal in het analysebestand 
op te nem en.     
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Een belan grij k e overwe gi n g bij het interpreteren van deze inf orm atie is dat de vuurwapen experts 
bij de korpsen aang ev en dat vaak nauwelij ks wordt doorgevraagd op specif ic at ies van het wapen 
en de wij ze waarop de verdachte aan het wapen is gek om en. In verschi ll ende korpsen wordt nu 
gewerk t met een standaard doorvraagf ormulier om dit te stimuleren. Met nam e in Rotterdam lijk t 
dit zijn doorwerk ing gevo nden te hebbe n: 51% van de inf orm atie die over de jaren 2001 tot en met 
2003 landelij k beschik baar is in VDS over de wij ze waarop verdachten aan hun scherpschietend 
vuurwapen zij n gek om en, is afk omstig uit de regio Rotterdam-Rijnm ond. Bij 165 incidenten 
geplee gd door persone n in de drie geselec teerde verdachten groepen gaven de verdachte n in hun 
verk laring en inf orm atie over de aanschaf van een scherpschiet end vuurwapen; 84 van deze ver-
klaringen werden opgem aak t door het korps van de regio Rott erdam-Rijnm ond. Andere korpsen 
hebb en een veel gering ere bijdrage gele verd aan het actuele beeld van de aansch af van scherp-
schietende vuurwapens. 12 
 
In 12% (281 geva ll en) van de in totaa l 2339 inc identen ble ek inf orm atie besch ik baar over de wij ze 
waarop de verdachte het wapen heef t aang eschaf t. Als per verdachte ngroep gekek en wordt, 
betref t het 152 inc idente n met personen die geb oren zij n op de Nederlandse Antille n, 37 inci-
denten met overva ll ers en 124 drugsgerelat eerde incident en. 13 Bij het vervol g van dit hoofdstuk 
dient in acht te worden gen om en dat het verdacht en vrij staat al dan nie t inf orm atie over de 
aanschaf van het wapen te verschaf f en. Voor de verschil le nde groepen heef t respectie ve lij k 15%, 
6% en 16% van de verdachten dit gedaan. Het aan ta l incidenten per jaar en per groep waarover 
wel inf orm atie beschik baar is, staat in onderstaande tabel. De inf orm atie is niet representat ief, 
noch betrouwbaar. 
 
Tabel 2.11.  Aantal incidenten waarbij informatie over de aanschaf van het wapen verschaft is, per 
verdachtengroep en per jaar 
 
 2001 2002 2003 
Antilli anen 54 57 41 
Overval 13 12 12 
Drugsdelict 40 44 40 
Totaal 107 113 93 

 
Bij 165 van deze 281 verklaring en gin g het om scherpschietende vuurwapens. Daarna ast werd in 
VDS inf orm atie vastge legd ten aan zi en van de aanschaf van 60 gas/alarm wape ns, 33 be- of 
afdreigi ng geschik te wapens, 11 gasbusjes, 4 handgranate n en ten aan zie n van 8 andere (onbe-
kende) typen wapens, onderdelen van wapens en de aanschaf van muniti e.  
 
De gedetai lle erdheid van inf orm atie varieert. Met nam e bij incidente n waarbij het enk el gaat om 
het bezit of onge oorloofd dragen van een wapen blij k t in VDS inf orm atie gedocumente erd over de 

                                                           
12. Het regional e polit i ek orps Gelderland-zuid levert een maxim al e bijdrage van 7% (12 verklaringen van vuurwapen-
bezit t ers c.q. gebruikers in de jaren 2001, 2002 en 2003. 
13. Het totaal van 313 in plaats van 281 wordt verklaard door incidenten waarbij de groepen elk aar overlappen, bij-
voorbeeld als iem and die geboren is op de Nederlandse Antillen een overval pleegt. 
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aanschaf van het wapen. Van de in tot aa l 281 verklaringen zij n 225 verklaring en afgenom en bij 
een inb esla gnam e van een vuurwapen zonder dat het plegen van een delict met dat vuurwapen 
verder onderwerp van het gesprek was. Bij inc idente n waarbij het wapen wel werd gebruik t voor 
het plegen van een delict werd minder vaak inf orm atie over de aanschaf van het wapen verkregen 
– of in elk geval: niet verwerk t in VDS. Ter verduidelij k ing: het gaat hier alle en om incident en 
waarbij de verdachte van het vuurwapenf ei t bek end is en de verdacht e dus ook gehoord kon 
worden.  
 
Tabel 2.12.  Type incidenten waarbij verdachte informatie over aanschaf wapen verstrekt 
 
 Aantal inc identen gepleegd 

door verdacht en in drie 
verdacht engroepen 

Aantal inc identen met 
verklaring van verdacht e 
over aanschaf van het 

wapen 

Aandeel inc identen met 
inform at i e over de aanschaf 

van het wapen 

bedreiging 725 44 6% 
ongeoorloofd bezit / 
dragen van een wapen 

1380 225 16% 

schiet en 216 11 5% 
onbek end / overig 18 1 5% 

 
Een verk larin g voor de beperk te hoeve el he id inf orm atie over de aanschaf van het vuurwapen bij 
schiet- en dreigi nc idente n is mogelij k dat de focus bij het afnem en van verk laring en bij incidenten 
eerder lig t op het vergaren van inf orm atie over het incident zelf, dan op het verhelderen van de 
wij ze waarop de verdacht e aan het wapen is gek om en. Een andere verk larin g voor de beperk te 
inf orm atie over de aanscha f van wapens in VDS kan zij n dat inf orm atie die weliswaar voorha nden 
is uitei ndelij k niet wordt sam engevat in VDS. Uit een chec k op de nam en in het VDS-verdachten-
bestand in de basisregistrat ie van enk ele regi ona le poli tiek orpsen blij k t deze inf orm atie echter ook 
niet in BPS voorha nden. Kortom, VDS bevat wein ig inf orm atie die nodig is om het systeem te 
late n functio neren als een instrument voor opsporing en monitorin g van aanbieders van ille gal e 
vuurwapens.   
 
Waar en van wie is het wapen verkregen? 
 
In onderstaa nde tab el is voor alle incident en te zie n wat de verdacht e over de wij ze van aanschaf 
heef t meegedeeld.  
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Tabel 2.13.  Aanschafwijze 
 
  scherpschiet end niet-scherpschiet end / imitat i e 
 N % N % 
Illegaal gek oc ht 79 47% 34 30% 
gevonden 31 18% 14 12% 
gestolen 19 11% 0 0% 
gekregen 11 7% 12 11% 
legaal gek oc ht 8 5% 49 43% 
in bewaring 7 4% 3 3% 
geleend 4 2% 0 0% 
Zelf gemaakt 4 2% 0 0% 
onderpand 3 2% 1 1% 
geruild 1 1% 0 0% 
gehuurd 1 1% 0 0% 

 
De wij ze van aanschaf die het meest voork om t ingev al van scherpschie tende wapens is illega le 
aanschaf. De helf t van de verdachte n die aan geef t het wapen ill ega al gek oc ht te hebbe n, zeg t 
nog iets over de persoon bij wie het wapen gek oc ht is. Slech ts een enk eli ng (7 verdachte n) noem t 
een naam. Eén keer betref t het een voor- en achterna am, in de andere geva ll en gaat het om 
alleen de voorna am of een ali as. De overig e beschrijvi ng zij n vaa g: 'een rasta', 'een onbek ende 
Turkse junk', 'ene X die de letter R niet kan uitsprek en'. Zoals uit deze voorbee lden blij k t, wordt 
vaak verwe zen naar de etnische afk omst van de verk oper. Genoemd worden Joegosla ve n (7 
keer), Antil li ane n (4 keer), Turken (4) en Marok k anen (2). Eén keer wordt naar een vrouwelij k e 
verk oper verwe zen, in alle overige geva ll en betref t het een jonge n of man.  
 
Op de vraag waar het wapen gek oc ht is, wordt door onge veer een kwart van de verdachten die 
ant wo ord geef t Rott erdam geno emd (18 van de 71). Dit is nie t verwonderlij k als men in aanm er-
king neem t dat de regiopol i tie Rotterdam-Rijnm ond verant wo ordelij k is voor een bela ngrij k deel 
van de inf orm atie over de aanschaf van wapens die terug te vinden is in VDS. In één op de drie 
geval len wordt de locat ie meer specif iek beno emd: Keile we g, Kruiskade of de naa m van een caf é 
of disco. Van de 71 personen die iets zeg gen over de plaats van aanschaf van het wapen zeg gen 
er 17 het wapen in het buitenl and te hebb en gek oc ht. Genoemd worden Belg ië (8 keer), Duitsland 
(5 keer), de Vereni gde Stat en (2 keer) en Spanj e en Hongarij e (elk 1 keer).  
 
Als naar de drie verschil le nde verdacht en groepen gek ek en wordt, valt een aant al zak en op. Ten 
eerste is de groep overva ll ers die iets verte ld heef t over de illeg al e koop van een scherpschiete nd 
vuurwapen zeer klei n, nam elij k 3. Van de 37 overval ler, hadden er echter ook maar 8 een scherp-
schietend vuurwapen. Van de Antill ia nen vertelden er 30 wat over degene van wie zij het wapen 
gek oc ht hadden; van de verdachten van drugsdelic te n zij n het er 37. Opvalle nd is dat verdachte n 
van drugsdelic ten in 12 gevall en hun wapen in het buitenl and zegge n gek oc ht te hebb en, terwij l 
Antil li ane n dit 6 keer zegg e n.  
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Behal ve scherpsch iet ende wapens worden ook niet-scherpschie tende wapens voor een deel 
aang eschaf t via ill eg ale aank oop. Op de vraag van wie wordt slechts een enk ele keer geant-
woord, bijvoorbe eld:'van een maatj e', 'bij de dump' of 'op de romm elm ark t'. In 27 geva ll en is 
verte ld waar het wapen ill e gaa l is gek oc ht. Dat blij k t in 20 geval len in Nederland geweest te zijn 
en in de overige geval le n in Duitsland (4 keer), België (2 keer) en Griek enland (1 keer). Niet-
scherpschiete nde wapens die volg ens de verdacht en legaa l zij n gek oc ht, kom en uit dezelfde 
landen: Duitsla nd (6 keer), Spanj e (4 keer), Italië, Belg ië en Nederland (elk 2 keer gen oemd). 
 
Welke prijs is voor het wapen betaald? 
 
Van 49 wapens is bek end wat ervoor beta ald is. In onderstaande tabe l is dit weergege ve n. 
 
Tabel 2.14.  Prijs die betaald is voor het vuurwapen 
 
Kosten Aantal wapens 
Minder dan 250 euro 18 
250 – 700 euro 18 
700 – 1200 euro 5 
meer dan 1200 euro 4 
geleend/geruild 4 

 
Driek wart van de vuurwapens heef t maxim aal 700 euro gek ost. Slechts een paar wapens waren 
erg duur. Het betrof twee autom atische wapens, zes pistol en en één revo lv er. De wapens die 
minder dan 250 euro gek ost heb ben, zijn 10 niet-scherpschiete nde voor be- en afdreig in g ge-
schik te wapens en 8 scherpschiete nde. De goedkope scherpschiete nde wapens zijn opgebouwde 
alarm wapens met het opschrif t Star of Astra, dit zijn fei tel ij k Tanf oglio's. In enk ele geval len is niet 
beta ald voor het wapen. Eén verdachte zegt wel borg beta ald te heb ben, maar niet voor het 
wapen. Een ander heef t het wapen gekregen in ruil voor 'vier boll etj es wit', of als onderpand voor 
een scoot er die niet vol ledig cash kon worden afbeta ald.  
 
Motief voor de aanschaf 
 
In het hoofdstuk over in beslagg enom en vuurwapens worden vier motiev en onderscheiden waar-
om personen een vuurwapen aan zouden schaf f en: als crim ineel gereedschap, als hulpm iddel 
voor de eig en veil igh eid, ter verzam eling/bewarin g of voor de handel. Bij het bestuderen van de 
verk laring en van de verdachten valt echter een gebrek aan motief op. Verdachte n zegge n vaak 
min of meer per onge luk en ong e zoc ht een wapen in bezit te krijgen. Het meest gangb aar is een 
verha al in de trant van het toev al li g zie n dat iem and ergens iets neerle gt of verliest – en dat blij k t 
dan een wapen te zijn. Voorbeelden van andere verk laringe n over 'passieve' vuurwapenaa nschaf 
zij n: 'ik had van een kennis een wasm ac hine gekregen. Toen ik deze opende lag er een vuur-
wapen in' en 'iem and liet tijdens een schi etpartij een pistool vall en en ik heb het maar meege-
nom en'. 
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Wat verdachte n die ong evraagd in het bezi t van een vuurwapen zegge n te zijn gek om en erm ee 
doen verschilt. Een aant al geef t aan het wapen in te hebbe n wil len leveren of verniet ig en, maar is 
daar nog nie t aan toegek om en. Een tweede groep verdachten zegt een bron van ink omsten te 
zien in de verk oop van het wapen. Slech ts een paar verdachte n verwijst desgevraagd naar voor-
noemde motieven.  
- Crim ineel gereedschap: doel van het wapen: man gen aamd X uit zijn leven schi et en. 
- Hulpm iddel voor de eig en veil ig heid: verdachte heef t het wapen van iem and gelee nd omdat hij 

op een scoot er rijdt en ban g is dat iem and die wil stele n. 
- Ter verzam eling/bewarin g: verdachten zij n westernlief hebb ers en wisten niet dat zij verboden 

vuurwapens in hun bezi t hadden.  
 
Rouleren van wapens 
 
Op grond van de beschik bare geg ev ens kunnen helaas maar zeer beperk t uitsprak en worden 
gedaan over hoe vaak vuurwapens van eige na ar verwisselen. Niet tem in is dit een bel angrij k e 
vraag, omdat ille ga le handvuurwapens – ook in Nederland – relati ef mak k elij k van eig ena ar en/of 
gebruik er kunnen wissele n. Als duurzam e goederen zij n ze steeds opnieuw voorwerp van handel. 
In begi nsel kunne n met één vuurwapen meer delicte n worden gepleegd. Die worden allem aal als 
afzonderlij k delic t in VDS geregistreerd. Er besta at dus per defin iti e een discrepantie tussen het 
gereg istreerde aanta l delic ten en het geregistreerde vuurwapenbe zi t. Inform atie uit de verk la-
ringe n van vuurwapen verdachten kan deze leem te nie t opvulle n, omdat in de gebruiks- en of 
bezitslij n van een vuurwapen doorga ans maar één persoon teruggek ek en kan worden. Het is 
meestal onduidelij k waar de vorige bezi tter het vuurwapen vandaan had. Opvalle nd vaak wordt 
aang ege ve n dat vuurwapens bin nen bepaa lde circuits 'geleased' worden. Hieruit kan worden 
opgem aak t dat vuurwapens rouleren en gerege ld van bezitt er en/of gebruik er wisselen. 
 
2.5.  Samenvatt ing:  kenmerken van de drie grootste verdachtengroepen 
 
Op basis van de literatuur en de empirische gege vens uit VDS zijn, bij wij ze van conc lusie, de 
belangrij kste kenm erk en van de drie groepen verdacht en (die in 1998, 1999 en 2000 tezam en een 
aandeel van ong ev eer 75% hadden in de tota le om vang van het Nederlandse vuurwapen be zit) in 
tabe l 2.15 sam enge vat. 
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Tabel 2.15. Samenvatting kenmerken voor de drie groepen verdachten uit VDS 
 
 Antilli anen Drugsdelict Overval 
Achtergrondkenmerken    
sekse: man 96% 92% 95% 
gem iddelde leeft i jd (in jaren) 28 34 26 
Geboorteland Nederland - 57% 59% 
    
Delict en wapengebruik    
situatie bij inbeslagname wapen    
- schiet en 18% 0% 7% 
- bedreigen 25% 1% 82% 
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H o o fds tu k 3 
 
Schatting omvang van illegaal vuurwapenbezit 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.  Inleiding 
 
Het schatt en van het tot aal aant al illeg al e vuurwapenb e zitters in Nederland is niet een voudig. 
Databronn en waarop polit ie m ensen, onderzoek ers en beleidsmak ers zich kunnen baseren, 
bevatte n onv oldoende feitel ij k e gegev ens met betrekk ing tot ill ega le wapens. De belangrij kste 
beschik bare databronne n vóór 2001 waren HKS (Herk enn ings Dienst Systeem) en de polit ië le 
databank en van de 26 politi eregi o's. Negent ie n region a le politi ek orpsen gebruik en het Bedrijfs 
Processen Syste em (BPS), zes regio's mak en gebruik van het systeem Xpol en het korps 
Haag landen werk t met het GENESYS-syste em. Op grond van deze datab estanden is het nie t 
mogelij k een betrouwbare schatti ng te mak en van het aant al illeg al e vuurwapenb e zitters in 
Nederland.  
 
Hetzelfde geldt voor het bepal en van het aanta l ill ega l e vuurwapens in Nederland. De studie 
Vuurwapens gezocht (Spapens & Bruinsm a, 2002b) schat de tot ale om vang van scherpschie-
tende vuurwapens op 85.000 tot 125.000 stuks. Uit dit onderzoek blij k t voorts dat in de periode 
1998 tot en met 2000 gem iddeld onge ve er 4880 vuurwapeninc idente n plaatsvi nden in Nederland. 
Het aanta l in besla g genom en vuurwapens tussen 1995 en 2000 – een 'harde' indicatie voor 
vuurwapenbe zi t – blij k t op grond van dit onderzoek meer dan verdubbeld: in 1995 werden 992 en 
in 2000 werden 2.463 scherpe vuurwapens in besla g genom en. De meeste vuurwapens werden 
in besla g genom en in de poli tieregi o's Amsterdam-Amstell and, Rott erdam-Rijnm ond, Gooi en 
Vechtstreek, Zaanstreek-Waterla nd en Limburg-Zuid.  
 
De conc lusies van Spapens en Bruinsm a (2002b) zijn niet gebaseerd op statistische schatt ings-
methoden. De genoemde aanta ll en zij n afgele id uit het aant al door de polit ie inb eslag gen om en 
vuurwapens waarop vervol gens extrapol ati e is toeg epast. De wissele nde kwal ite it van de regi-
stratieg ege ve ns vorm t een bel em m ering voor een goede kwa lit eit van inf orm atie v ergarin g en het 
ontbrek en van een eenduidig en unif orm door de politi e toe gepast registrati esyste em maak te een 
precie ze schat tin g van het aant al illeg al e vuurwapens en vuurwapenbe zi tters niet mogelij k.  
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3.2.  Methoden van onderzoek 
 
In dit onderzoek wordt de zogen aamde vangst-hervan gstm ethode gebruik t om op grond van in 
VDS geregistreerd (ille gaa l) vuurwapenbe zi t een groepsspecif iek e (bij-)schatting te mak en van 
het aant al nie t-geregistreerde, illeg ale vuurwapen be zit ters in Nederland. 14 Het bela ng van deze 
exercitie is tweel edig. Enerzijds biedt de gehan teerde schattin gsm ethodiek een nieuw en aan vul-
lend perspectief op ille gaa l vuurwapenbe zi t. Anderzijds kan worden bepaald of VDS gesch ik t is 
om als basis te dienen voor de van gst-hervangstm ethode. Uit dit hoofdstuk blij k t dat (i) het 
toepassen van de van gst-hervan gstm ethode op basis van VDS-gege vens een effec tie ve bijdrage 
levert aan het bepale n van de om vang van illeg aal vuurwapen be zit ; en (ii) de uitk omst van de 
van gst-hervangstm ethode aan leiding geef t om het teg enga an en bestrijden van vuurwapenb e zit 
en –gebruik vanuit specif ie k e dadergroepprof iel en en delictscenario's te benaderen. 
 
De toepassin g van de vangst-hervan gstm ethode is van rela tief recent e datum op het terrein van 
de crim inograf ie. Glob aal kunne n wat het gebruik van schattin gsm ethoden voor het bepalen van 
vuurwapenbe zi t drie perioden ondersche iden worden. De eerste periode: 1988-2000 wordt gek en-
merkt door de extrapolat ie m ethode. Op grond van geregistreerde politi eg ege ve ns (HKS; BPS/ 
Xpol; Genesys) worden data get eld die een overzic ht geve n van het aan tal geregistreerde vuur-
wapenbe zi tters. Gezien het bek ende fenom een van 'dark-number' in crim inograf isch onderzoek is 
het een geg ev en dat het werk elijk e aanta l bezitt ers per definit ie veel hog er is. 15 Het tota le aant al 
gereg istreerde vuurwapen b e zitters wordt – in beg insel op grond van wegin gscriteria – geëx trapo-
leerd naar een schatti ngsaanta l. Het probl eem van deze schat tin gen is dat ze zic h noodzak elij k er-
wijs tot een zeer brede range moeten beperk en en dus wein ig precies en consistent zij n.  
 
In de twe ede periode: 1999-2001 kwam de van gst-hervan gst methode in zwa ng. 16 De problem en 
die zic h hierbij voordeden, waren nie t zozeer van methodolo gische aard, maar hadden betrekk ing 

                                                           
14. In het algem een wordt een realistische inschat t i ng van vuurwapenb ezi t gehinderd door het gegeven dat alleen 
geregistreerd wapenbezi t (aangetroff en dan wel in beslag genom en wapens) als grondslag kan worden genom en, 
want opsporingsdiensten hebben in de praktijk slec hts zicht op een fract ie van het totale aant al illegale vuurwapens 
dat in Nederland circuleert en op een beperkt deel van de groep van actieve illegal e vuurwapenbe zi t t ers.  
15. Victimsurvey's en self-report studies zijn twee bek ende en gewaardeerde manieren om hieraan, uiteraard slechts 
gedeelt elijk, tegem oet te komen. Bij een vic t imsurvey of slac ht of f erenquête probeert men tot een meer accurate 
schat t i ng te kom en van die criminal i t ei t die wel een slac ht off er heeft, maar geen aangif t e en dus ook geen offic i ël e 
registratie kent. Self-report studies zijn dan weer in staat een lic ht te werpen op de daders van crim inalit ei t die niet 
noodzakelijk een slac htof f er hebben. Maar beide techniek en  hebben hun eigen specif iek e nadelen, al was het maar 
omdat men in belangrijk e mate afhank elijk is van de  bereidwillige medewerking van respondenten die, hetzij als 
slac ht off er, hetzij als dader, zeker niet steeds geneigd zijn het 'volledige' verhaal te doen. Onder meer om deze reden, 
en tal van andere argument en die genoegzaam gek end zijn (Van Kerckvoorde, 1995), kunnen beide methoden steeds 
slechts een partiele opheldering van de 'dark number' realiseren (Bogaerts, Pleysier & Vanheule, 2004). 
16. De vangst-hervangstm et hode is overigens niet zo recent als het lijkt. Meer dan 40 jaar geleden ontwikk elde 
Darroch (1961) al modellen voor vangst-hervangstexperim ent en. Deze methode werd hoofdzakeli jk toegepast om 
diverse populaties van 'gemerkte' dieren te schat t en en was vooral bek end in de dierkunde en de biologi e. Onderzoek 
kende in grote lijnen drie gebieden: het schatt en van geslot en populaties, het schat t en van 'gem erkte' dieren over een 
bepaalde periode waarbij overlijden als param et er werd meegenom en en het schatt en van 'gem erkte' dieren inc lusief 
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op de onvo lk om enheden in en de ongeschik the id van de beschik bare databron ne n. In hoe verre 
HKS een gesch ik te bron was voor statistische om van gschatti nge n bleek bet wistbaar. Van der 
Heijden, Cruyff en Van Houwel ing en (2003) stuitt en in hun onderzoek 'Benuttin g HKS en ont wik-
keling van gst-hervangstm ethoden' op structurele probl em en die te mak en hebb en met de verta-
lin g en operat ion al iserin g van HKS naar een geschik t bestand om schattingsm ethoden op grond 
van vangst-herva ngstm ethoden toe te passen en meetf outen te voork om en (Van der Heyden, 
Cruyff & van Houwelin ge n, 2003).  
 
Sinds 2001, de derde periode, is VDS operat ion ee l om op cen traal niveau betrouwbare, unif orm e 
en gedetai ll eerde inf orm atie te beh eren met betrek k ing tot de vuurwapens die de polit ie in besla g 
heef t genom en. Dit databestand is specif iek in het leven geroepen om vuurwapeninc identen te 
registreren en biedt – in teg enstel li ng tot HKS – de gelegen he id om een betrouwbare schatti ng 
van vuurwapen be zit en -gebruik te mak en. Vergelek en met HKS, heef t VDS nam elij k het belan g-
rijk e voordeel dat het princ ipe van ' one man one crime' w ordt  g eha nte erd. HKS registreert gee n 
geplee gde delicte n maar feiten. De invo erin g van VDS is vanuit onderzoeksperspectief een 
bel angrij k e stap vooruit, hoewel in de prak tijk VDS niet door alle regio na le politi ek orpsen wordt 
gebruik t en bove ndien niet overal eenduidig en consequent wordt inge vuld. VDS registreerde voor 
2001 2128 incident en waarbij vuurwapens zijn gebruik t en 1388 voorval le n waarbij een vuur-
wapen werd aangetrof f en. In 2002 zijn 3958 vuurwapeninc identen in VDS ing ev o erd. Voor 2003 is 
dat aant al 4020.  
 
Populatiespecifieke schatting 
 
De vangst-herva ngstm ethode wordt in dit hoofdstuk toegepast om inzic ht te krijgen in de aard en 
de om vang van het illeg ale vuurwapenbe zi t in Nederland bij de drie dadergroepen die volg ens 
Spapens en Bruinsm a (2002b) betrokk en zij n bij onge v eer 75% van het tota le aant al gereg i-
streerde vuurwapendelic te n:  
- de vuurwapenbe zi tters die gelieerd zijn aan (het milieu van) ille ga le drugshandel;  
- de vuurwapenbe zi tters die verdacht worden van het plegen van een overva l; 
- de (doorgaa ns jong e) vuurwapenbe zi tters, geboren op de Nederlandse Antil len, (vee la l) met 

crim inele ant ec edente n. 
 
Uitg angspunt is dus een populati especif iek e schatti ng. In eerder onderzoek (Spapens en 
Bruinsm a, 2002b) zijn deze populaties gedefini eerd op delictn iv eau. Uit dit onderzoek bleek dat 
daders geboren op de Nederlandse Antill en – als groep – een groter aandeel in het tot al e aanta l 
vuurwapendelic t en heb ben dan dadergroepen die elders zijn geboren. Een representat ie ve 

                                                                                                                                                               
geboorte (aangroei) en dood (afnam e). Voor een overzic htswerk: Kendall en Pollock (1992); en Rhodes, Chesser en 
Smith (1996). De toepassing van de vangst-hervangst methode binnen het domein van de crim inol ogie en de crimina-
litei t is van recent ere datum (Rossmo & Routledge, 1990: Smit, van der Heijden  & Gils, 1993; van der Leun, 
Engbersen & van der Heyden, 1998; Wittebrood & Junger, 2002; van der Heyden, et al., 2003; Bogaerts, Pleysier & 
Vanheule, 2004).  
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ana l yse van het totaa l aant al vuurwapendelic t en op basis van geboortela nd en/of etnische 
afk omst is in het kader van het onderhavig e onderzoek nie t uitge vo erd. Dit betek ent dat uitspra-
ken kunnen worden gedaan over de om vang van de groep daders geboren op de Nederlandse 
Antil len als zodanig, maar niet over het relati ev e bel a ng van deze dadergroep in relat ie tot daders 
met een andere nati ona li tei t en/of etnische herk omst. De oververteg en woordiging van Antill ia anse 
verdachten waar het gaa t om vuurwapencrim inal ite it wordt echt er ook in ander rec ent (VDS-
gebaseerd) onderzoek bevestigd en HKS-gege vens bieden even eens een grondslag om deze 
groep apart te belic hte n (zie tab el len 3.1 en 3.2).  
 
Tabel 3.1.  Geboorteland vuurwapenverdachten in VDS, 2003. Uitgewerkt voor de delicten 
afpersing, bedreiging, moord/doodslag en poging moord/doodslag. Bron: dNRI, 2004 
 
 Afpersing Bedreiging Moord/doodslag Poging tot 

Moord/doodslag 
Nederland 42% 61% 53% 48% 
Nederlandse Antillen 29% 8% 29% 16% 
Turkije 4% 6% 10% 11% 
Surinam e 4% 3% 3% 5% 
Marokk o 4% 6% 2% 4% 
Voormalig Joegoslavi ë 0% 2% 0% 2% 
Overig/onbekend 18% 14% 3% 14% 
 100% 1005 100% 100% 
Totaal aant al verdacht en (n) (n=77) (n=717) (n=62) (n=182) 

 
Tabel 3.2.  Geboorteland overtreders Wet Wapens en Munitie. Bron: HKS 
 
 2001 2002 2003 
Nederland 58% 55% 55% 
Nederlandse Antillen en Aruba 8% 8% 7% 
Turkije 7% 8% 8% 
Marokk o 7% 7% 8% 
West Europa 6% 5% 6% 
Surinam e 4% 6% 5% 
Overig, <3% 10% 11% 11% 
Totaal 100% 100% 100% 

 
Voor de populat iespecif iek e om vangschatt in g is gebruik gem aak t van twe e inf ormatie bron nen: 
VDS en de uittreksels uit het Justit iee l Documentatieregister van het Ministerie van Justit ie. Van 
alle personen, behorend tot de drie gen oemde groepen, die in VDS geregistreerd stonden onder 
het kenm erk vuurwapen gerelat eerde incidente n, is het straf blad opge vraa gd. De anal yses 17 
werden uitge vo erd op het VDS-besta nd vuurwapenb e zitters met betrekk ing tot de periode 2001 
tot en met 2003. Drie groepen maak ten deel uit van de ana l yse: Antill ia nen (n=891), 
drugsgerelat eerde verdacht en van vuurwapeng erel ate erde crim inal ite it (n=767) en overval lers 
(n=572). De groep medeverdachten werd buiten besc houwing gelat en. De gem iddelde leef tijd 

                                                           
17. Dank aan Maarten Cruyff en Peter Van der Heijden, Faculteit Social e Wetenschappen, Methodenleer & Statistiek, 
Universiteit Utrecht, voor hun deskundige bijdrage aan én het uitvoeren van de populatieschat t i ng.  
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voor de tota le groep was 29 jaar en vijf maanden (SD=9.87). Antil ian en waren gem iddeld 28 jaar 
oud, de vuurwapen be zitters die drugsgerelat eerde feit en plee gden waren ong ev e er 34 jaar oud 
en de overval lers waren gem iddeld 25 jaar oud. In 94% van de geva ll en gin g het om mannen 
(n=1970), in 6% van de gevall en waren de verdachte n van het vrouwelij k e geslac h t (n=123) (zie 
bij la ge 2).  
 
In schatt ingsonderzoek is voorts de defin iti e van het vuurwapent ype belan grij k. Naast scherp-
schie tende wapens worden in de om van gschatti ng ook gas-, alarm en im itatie wapens in de 
ana l yse meege nom en. De belangrij kste reden is dat niet kan worden uitgeslote n dat bepaa lde 
delinquenten niet of niet all een gebruik hebbe n gem aak t van dergel ij k e wapens. Bove ndien 
besla at deze cate gorie wapens rela ti ef meer dan 20% van het tot ale aanta l in VDS geregistreerde 
'vuurwapens'.  
 
De tech nische aspecte n van de geh ant eerde schatti ngsm ethode worden gedetai ll eerd uitge werk t 
in bij la ge 1. 
 
3.3.  Samenvatt ing:  schatt ingsresultaten 
 
Toepassing van de vangst-herva ngstm ethode om een populat iespecif iek e schattin g te mak en van 
de om vang van het vuurwapenb e zit in Nederland, levert een aant al inzic hten op. De pak k ans is 
het grootste in de groep van de drugsgerela teerde vuurwapendelic te n, terwij l de pakk ans signif i-
cant het kleinste is in de categorie overva l. Bij schiet in c ident en is de pakk ans rela tief hoo g en die 
stijgt naarm ate meer delicten worden geple egd. Voorts is de pakk ans hoger naarm ate de delin-
quent ouder is, maar is ook bek end dat in het algem een het aanta l delic t en afne e m t met de 
leef tijd. 
 
Het fenom een pak k ans is binn en de crim inolo gi e overigens een onderzoeksterrein op zic h zelf. 
Pakk ans differentieert zeer sterk naargelan g het type delict. Het is bek end dat de pakk ans bij 
kleine straatcrim inal ite it beduidend lager ligt dan de pakk ans bij moord. Een aan zi enl ij k deel van 
de delicten wordt geplee gd onder invl oed van verdovende middelen en/of alcoh ol. Het feit dat de 
pakk ans dan grot er is, heef t te mak en met de int ensit ei t van opsporing en vervol gi ng (bele ids-
matige keuzes) en met de risico's die de delinquent durft te nem en (lagere oplet za am heid) als 
gevol g van 'het onder invlo ed zijn van verdovende middelen'. Onderzoek onder actie ve en zeer 
actie ve veelple gers onderschrijf t deze constatering. Een vrij grote groep vee lpleg ers is verslaafd 
en plee gt meer delicten per jaar onder invloed (Wartna & Tollena ar, 2004). In dit onderzoek werd 
de varia be le 'vuurwapen' echter niet meegenom en en onderzoc ht. Het is eve n we l nie t uit te 
sluiten dat een groep veelplegers en dan met nam e de zeer actie ve veelplegers bij het plegen van 
delicten gebruik maak t van handvuurwapens of im itati e wape ns. Nader onderzoek op dit geb ied is 
belangrij k, bijvoorbe eld om te kunnen vastste ll en in welk e mate vuurwapen gerelat eerde delicte n 
bij uitstek te mak en hebbe n met overva l, moord, of andere zware crim inel e handelingen en delict-
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scenario's te kunne n vaststell en op basis waarva n een eff ec tieve aanpak van vuurwapen crim inali-
teit kan worden vorm gege v en.  
Toepassing van de vangst-herva ngstm ethode op de drie dadergroepen die volg ens Spapens en 
Bruinsm a (2002b) betrokk en zij n bij ong ev eer 75% van het tota le aant al geregistreerde vuur-
wapendelic te n leidt tot een schattin g van de tota le populat ie: dat wil zeg gen de gepak te vuurwa-
penbe zitt ers plus de schatt i ng van de nie t-gepak te vuurwapen be zit ters in Nederland (op basis van 
VDS), op 40.553 vuurwapenbe zit ters.  
 
Tabel 3.3. 
 
  Populatie 
Delic tt ype drugs drugdelic t 21.776 
 ander type delict 18.756 
   
Delic tt ype overval overval 12.522 
 geen overval 28.010 
   
Geboorteland Antillen 9.345 
 ander geboorteland 31.186 

 
Uitgaande van een geschat te om vang van 40.553 personen (range 26.531 - 54.535; betrouwbaar-
heidsint erva l van 95%) voor de gehe le onderzoekspopulat ie (drie dadergroepen, gereg istreerd in 
VDS) in de periode 2001 tot en met 2003, geef t dit uitg esplitst naar groep de volg ende verdelin g: 
het aant al persone n, gelieerd aan drugshandel, met vuurwapenbe zi t kan worden geschat op 
21.776 personen. Het aant al overva ll ers met vuurwapenbe zi t kan worden gescha t op 12.522 
persone n en het aanta l Antill ian en met vuurwapenb e zit kan worden geschat op 9.345 persone n. 
Waarschij nlij k is de schatt in g van de aanta ll en vuurwapenbe zi tters een onderschat ting. 
 
Op basis van de uitge vo erde om vangschatt in g zou voor deze drie groepen een extrapol ati e 
kunnen worden gem aak t naar de tota le populati e vuurwapenbe zi tters in Nederland. Per groep 
gaat het dan om de volg ende aanta ll en: 29.034 vuurwapen be zit ters in het milieu van ille ga le 
drugshandel, 16.696 overvall ers met vuurwapenb e zit en 12.460 Antil ian en met een vuurwapen in 
het bezit. Een beperk ing van de uitge voerde om van gschatti ng is dat de uitk omsten alle en betrek-
king hebb en op de in de anal yse betrokk en drie groepen. Tegel ij k ertijd situeert 75% van het 
Nederlandse vuurwapen be zit zic h in deze groepen. Onge veer een kwart van het gereg istreerde 
aant al vuurwapendelic ten valt buiten de steekproef. Dit grote aandeel van de drie groepen te-
zam en vorm t niett em in een goede grondslag om de uitk omsten van de om vangschatt ing te 
interpreteren.  
 
Wat is de rele va nt ie van de uitk omsten van de uitge vo erde om vangscha tti ng? Uit de resultate n 
van de ana l yses blij k t, ten eerste, dat de groep verdachten afk omstig van de Nederlandse Antill en 
een bij zondere groep is met zeer hoge kans op 'herva ngst'. Voor de groep 'overig e nat io nal ite ite n' 
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geldt dat in vee l mindere mate (zie bij l age 1). 18 Deze hoge kans op 'herva ngst' heef t te mak en met 
een groot aan tal factoren, zoals (cultureel en etnisch bepaa lde) gedragspatrone n met betrekk ing 
tot gewe ld, (cultureel bepaalde) patronen van vuurwapenb e zit en –gebruik, de mate van betrok-
kenhe id van daders bij diverse vorm en van drugscrim inal ite it, overva ll en en gewe ldpleg in g waarbij 
vuurwapens in het spel zijn en natuurlijk ook de beleidsmatige priorit eit en die de politi e hecht aan 
het opsporen en bestrijden van verschil lende soorten crim inalite it.  
 
Dat Antill ia nen in de om van gschatti ng sterk verteg en woordigd zijn, is niet verwonderlij k, want 
deze groep is tevens het sterkst verteg en woordigd in de steekproef. Het gaat dus niet aan om  
– op basis van het onderhavi ge onderzoek – te conc luderen dat Antil li an en de grootste groep 
illeg ale vuurwapen be zit ters zijn. Er zijn ook andere (etnische) groepen en natio na lit eit en act ief in 
vuurwapengerela teerde crim inalite it. Andere nati ona li t eite n werden echter nie t geselec teerd, 
zodat er gee n sprak e is van een representat ie ve verdeling naar land van herk omst. Desalnie tte-
min staat vast dat de groep Antil li ane n zelfs bij een representat ie ve staal respondente n opm er-
kelijk sterk vertegen woordigd is.  
 
Ter indicat ie: op 1 januari 2004 woonden in Nederland bijna 131.000 mensen met de Nederlandse 
Antil len (inc lusief Aruba) als land van herk omst (CBS). Gerelat eerd aan de minimumschatting van 
het aant al op de Nederlandse Antil le n geboren vuurwapenb e zitt ers (9.345, geëxtrapoleerd naar 
100% = 12.460 persone n), blij k t de groep van vuurwapenbe zi tters ruim 9% van de tota le groep 
van Antill ian en in Nederland te om vatten. Een andere indicati e biedt het af zet ten van het geschat-
te aanta l Antil lia anse vuurwapen be zit ters teg en het aantal Antill iaa nse gedetin eerden in Neder-
land. De groep is imm ers gedefin ieerd als rece nt naar Nederland geïm m igreerde Antil li ane n met 
crim inele ant ec edente n. Deze vergel ij k ing implic eert dat van de tota le risicogroep van vuurwapen-
bezitt ende Antill ia nen (12.460 personen) in 2003 maxim aal 10% (1.210 persone n, ruim 9% van 
het totaa l aant al gedetineerden in Nederland in 2003) in hecht en is zat (CBS, 2003). 19 De conc lu-
sie is daarom gewett igd dat (doorga ans jong e) vuurwapenb e zitt ers, geboren op de Nederlandse 
Antil len, (veel al) met crim inele ant ec edenten als groep een specif iek risicoprof iel hebb en en in het 
kader van het tege nga an en bestrijden van vuurwapen be zit en –gebruik bij zo ndere aandacht 
verdienen van opsporin gsdiensten. 
 

                                                           
18. In 2003 kwam en in Nederland op elke 10.000 inwoners 142 personen met de polit i e in aanrak ing. Onder alloc ht one 
bevolk i ngsgroepen lag dit aant al veel hoger. Relat ief het grootst is de verdacht enpopulatie van Antillianen: 816 
verdacht en op de 10.000. Daarna kom en personen afk omstig uit het voorm ali g Oostblok en personen afk omstig uit 
Afrika. Het respect ievel i jk e aandeel van de verdacht enpopulaties van Marokk anen, Turken en overige personen 
afk omstig uit het Midden-Oosten is het laagste (Tilburg e.a., 2004). Deze analyse gaat overigens alleen uit van eerste 
generatie alloc ht onen. De situatie onder tweede-gen eratie alloc ht onen wordt moment eel onderzoc ht door het WODC 
en het CBS. Uit andere bronnen blijkt dat de groep jonge Antillianen met polit iec ont ac t en, met huisvestingsproblem en, 
zonder werk en met weini g opleiding groeit. Op basis van onderzoek in zeven gem eent en wordt de totale groep 
overlastgevende Antilliaanse jongeren geschat op 3500 – 5000 personen. (Muskens, 2004). De heer Schrils, voor-
malig directeur van Forsa: het steunpunt voor Antillianen en Arubanen in Zuid-Holland, constat eert: 'De instroom van 
kansarm e Antillianen is intussen sinds 1994 verviervoudigd.' ( Zorg en Welzijn, 12-02-03) 
19. Zie ook: Kam erstukken, II 26 283, n° 19, bijlage VI.  
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De uitge vo erde om vangsch atti ng verduidelij k t, ten twe ede, dat VDS het mogelij k maak t om (in 
methodolo gische zin) een beargumenteerde en betrouwbare schatt in g te mak en van de om vang 
van vuurwapen be zit. Vanuit dat perspecti ef is het aan bev el enswaard om de adequate toepassin g 
van VDS door de regio nal e polit iek orpsen te blij ven stimuleren. 
 
Tenslotte dient een alg em ene kanttek ening te worden gem aak t over de relat ie tussen vuurwapen-
bezit en –gebruik. Het is met de huidige stand van kennis niet of nauwelij ks mogelij k om bezit, 
gebruik, handel en smokk el in hun onderling e sam enhang kwa nti tat ief te duiden. De consequentie 
van die noodgedwongen ontk oppel ing is apert. Illega l e handvuurwapens kunnen – ook in 
Nederland – relat ief mak k elij k van eigen aar en/of gebruik er wisselen en zijn als duurzam e goede-
ren steeds opnieuw voorwerp van handel. In beg insel kunne n met één vuurwapen meer delicten 
worden geple egd. Die worden allem aal als af zonderlij k delic t in VDS geregistreerd. Pas als een 
vuurwapen daadwerk elij k in beslag wordt gen om en, stopt het bezit, het gebruik en de handel van 
dat vuurwapen.  
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H o o fds tu k 4 
 
In beslag genomen vuurwapens 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.  Inleiding 
 
Hoevee l en welk e typen vuurwapens zijn door de Nederlandse politi e in beslag genom en in de 
jaren 2001, 2002 en 2003? Het overzic ht dat in dit hoofdstuk wordt gepresente erd, is gebaseerd 
op de registrati e van inbeslagnam es in VDS en zijn bij aang ege ve n onv ol ledige registrati e in VDS 
aang evuld met regio nal e overzic hte n van inbeslagn a m es uit andere registrat iesystem en. Daar-
naast is gebruik gem aak t van het recent gepublic e erde Drugfire-jaarverslag van het NFI, waarin 
gege ve ns staan over de door het NFI onderzoc hte vuurwapens, vuurwapeno nderdelen en muni-
tiedelen. Ook de public at ies van de KLPD op basis van VDS zijn geraadplee gd. Waar mogelij k 
worden de geg ev ens met betrekk ing tot de jaren 2001 tot en met 2003 vergel ek en met de aan-
tallen inbesla gn am es in eerdere jaren. Voor de jaren 1993 tot en met 1997 wordt gebruik gem aak t 
van de geg ev ens verzam eld en gepublic e erd door de dNRI. Voor de jaren 1998 tot en met 2000 
zijn cij f ers beschik baar uit de studie van Spapens en Bruinsm a (2002b).  
 
4.2.  Registrat ie van inbeslagname scherpschietende vuurwapens in VDS 
 
Om de betrouwba arhe id en voll edighe id van gege ve ns in VDS gedurende de periode 2001 tot en 
met 2003 te onderzoek en, is een enquête uitge zet onder alle regio na le polit iek orpsen. De korpsen 
zijn bevraagd op hun wij ze van registreren in VDS. Van 21 korpsen is een inge vulde enquête 
retour ontv ang en. Van de korpsen die de enquête niet hebb en geret ourneerd, is er één 20 waar 
VDS niet gebruik t wordt en drie 21 waar VDS wel gebruik t wordt.  
 
De eerste vraag in de enquête betref t categ orie ën wapens en wapeno nderdelen die in VDS 
worden inge voerd. In tab el 4.1 is voor elk e cate gorie te zien hoe ve el van de 21 regio's aang ev en 
deze in te voeren na inbeslagnam e. 
 

                                                           
20. Noord-Holland-Noord. 
21. Zuid-Holland-Zuid, Kennem erland en Zeeland.  
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Tabel 4.1 In VDS ingevoerde categorieën wapens 
 
Categorie Aantal regio's dat invoert 
Scherpschiet ende vuurwapens 21 
Imitat i ewapens 17 
Gas- en alarm wapens 20 
Onderdelen van vuurwapens (inc l. dempers) 16 
Pepperspray 9 

 
Uit tabe l 4.1 blij k t dat VDS voor wat betref t het genereren van overzic h ten van het aan tal in beslag 
genom en scherpschietende vuurwapens een goede bron zou kunne n zij n, want alle regio's geve n 
aan deze wapens in te voeren in VDS. Echt er, de invo er is over de periode 2001 tot en met 2003 
niet voor alle regio's even consisten t geweest. Negen regi o's geven aan in deze periode een 
opstartf ase te heb ben geh ad waarin wei nig werd inge v oerd of defin it ies niet duidelij k waren of dat 
er gedurende een bepaalde periode wegens het ontbrek en van een coördinat or geen geg ev ens 
verzam eld zijn. Naast de consisten tie is ook gevraa gd naar de betrouwba arheid van de gege vens. 
Invoer kan incompleet zij n omdat bepaalde districten geen of slechts beperk t gegev ens 
aan le veren of omdat er inf orm atie mist vanuit bepaalde teams. Daarnaast kan de 
betrouwba arhe id van de gegev ens verm inderd zijn doordat VDS-invoerders gee n 
wapendeskundigen zij n. Negen respondent en geven aan dat de betrouwbaarheid van de VDS-
invoer in hun regio inderdaad te lijden heef t (gehad) onder gebrekk ige aanl ev erin g of 
ondeskundige invoer. Met nam e regio's die werk en met een decentrale invoer van gege vens 
geven nadrukkelijk aan niet in te kunnen staan voor de kwali tei t van de invoer van data van we ge 
het gebrek aan control e daarop.  
 
Op basis van de zelfrapportage (enquête) door korpsen en geg ev ens over de aan we zigh eid van 
een Region aa l Bureau Wapens en Munitie (RBWM) of een contac tpersoon/coördinat or 22 is aan 
elk e regio een kwal if ic ati e toegek end voor de consiste ntie en betrouwbaarhe id van invo er van 
scherpschietende vuurwapens in VDS voor de jaren 2001 tot en met 2003. De kwalif ic at ies zijn 
als volgt gedefin ie erd: 
− Matig: dit wil zeg gen dat de invo er in VDS gedurende het jaar nie t of niet consistent heef t 

plaatsge vonden.  
− Redelijk: dit betek ent dat geen central e registrati e wordt bijgehouden van de in beslag gen o-

men vuurwapens, maar dat vuurwapens als aan getrof f en goederen in de basisreg istratie 
worden verwerk t of dat de invo er wel centraal wordt bij gehouden maar een aant al districten 
geen gege vens aan le vert. Vuurwapens die in het kader van grot ere opsporingsonderzoek en in 
besla g worden gen om en, ontbrek en in de registrat ie. 

− Goed: dit betek ent dat de inf orm atie over in beslag ne m ingen op een centraal punt wordt bijg e-
houden door polit iefuncti on arissen die vuurwapencrim inal ite it in hun tak enpak k et hebb en. Het 
is even wel ook bij deze regi o's niet altijd duidelij k of ook vuurwapens die in grot ere opsporin gs-

                                                           
22. Deze gegevens zijn ontleend aan de public at i es over vuurwapencriminal i t eit op basis van het VDS in 2001 en 2003 
van Kuijper (2002 en 2004). 
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onderzoek en in besla g worden gen om en in de registratie verwerk t zij n. Dit is dus zelfs bij de 
'goed' registrerende regio's een onzek ere factor. 

 
Tabel 4.2. Kwalificatie VDS invoer van scherpschietende vuurwapens 2001-2003 op basis van 
enquête en VDS-publicatie 
 
Regio 23 Invoer 2001 Invoer 2002 Invoer 2003 
Amsterdam-Amstelland r edelijk redelijk redelijk 
Rotterdam-Rijnm ond goed goed goed 
Haaglanden goed goed goed 
Utrecht redelijk redelijk redelijk 
Midden en West-Brabant goed goed goed 
    
Hollands-Midden matig goed goed 
Kennem erland 24 goed goed goed 
Brabant Zuid-Oost matig goed goed 
Groningen goed goed matig 
Limburg-Zuid goed goed goed 
    
Gelderland-Midden goed goed goed 
Zuid-Holland-Zuid 25 goed goed goed 
Twent e redelijk redelijk redelijk 
Noord- en Oost-Gelderland  matig matig goed 
Noord-Holland-Noord - - - 
    
Brabant-Noord goed goed goed 
Gelderland-Zuid goed goed goed 
Friesland matig matig redelijk 
IJsselland goed goed goed 
Zaanstreek-Waterland goed goed goed 
    
Gooi- en Vechtstreek goed goed matig 
Limburg-Noord goed goed goed 
Flevoland matig matig redelijk 
Drenthe matig redelijk redelijk 
Zeeland 26 goed goed goed 

 
Voor twaa lf regio's geldt dat voor alle jaren de kwa lif ic atie 'goed' is toeg ek end. De overige regio's 
kennen één of meer jaren waarin de gege vens niet betrouwba ar en/of consistent zij n ing ev oerd. 
Voor de regio's waar de registratie in VDS als 'redelij k' of 'matig' gek wa lif ic eerd is, of die helem aal 

                                                           
23. De volgorde waarin de regio's gepresent eerd worden, volgt die van de present ati e van de Kerngegevens 
Nederlandse politie 2002 en is gebaseerd op het product van de omgevi ngsadressendicht heid en het aant al woningen. 
Hoe meer verstedelijkt het verzorgingsgebi ed, hoe hoger de regio in de tabel te vinden is. 
24. De enquête is niet ingevuld, maar de cont ac tpersoon bij de polit i e heef t de onderzoek ers telef onisch meegedeeld 
dat de invoer vanaf 2001 tot en met 2003 compleet is.  

25. Idem. 
26. Idem. 



 

54 

geen VDS gege ve ns van beschik baar heb ben, zijn region ale overzic hte n opge vraagd van 
inb eslag nam es uit andere registrat ies ystem en (BPS, XPOL). 27  
 
Bij de tell ing en die aan de hand hiervan gem aak t zij n, dient een kanttek enin g geplaatst te worden. 
De onderzoek ers hebb en gewerk t vanuit goederenlijsten. De inf orm atie die hierin terug te vinden 
is, is eve nm in alt ijd volledig en betrouwba ar. Bovendien worden onder cat eg orieë n zoals 'pisto ol', 
'revo lv er' of 'gewe er' veel vuldig gas- en alarm wapens of im itatie wapens inge vo erd. In een aant al 
registrat ies kom t ook een groot aanta l dubbel ing en voor. Hier is bij het tel len overige ns zo goed 
mogelij k voor gecorrig eerd.  
 
4.3.  In beslag genomen scherpschietende vuurwapens 2001-2003 
 
Op basis van de aan ge vulde overzic hte n, ontstaa t de volg ende tabel met aanta ll e n scherpschie-
tende vuurwapens: 
 
Tabel 4.3.  Aantal in beslag genomen scherpschietende vuurwapens, 2001-2003 
 
Jaar Aantal scherpschiet ende 

vuurwapens 
2001 1.772 
2002 1.932 
2003 1.777 

 
Zoals uit tabe l 4.3 valt af te lezen, zijn in 2001 en 2003 vrij we l even veel scherpschiete nde vuur-
wapens in beslag gen om en, nam elij k iets meer dan 1.770. In 2002 zijn 1.932 scherpschiete nde 
wapens in beslag gen om en, dat is 9% meer dan in het vooraf ga ande en volgende jaar.  
 
Typen in beslag genomen vuurwapens 
 
In tabel 4.4 is weerge ge ven welk e typen scherpschiet e nde vuurwapens in Nederland door de 
politi e als in beslag gen om en zij n gereg istreerd in de jaren 2001 tot en met 2003. 
 

                                                           
27. In twee geval l en is dit niet gebeurd: de vuurwapene xpert van de regio Brabant Zuid-Oost heeft aangegeven dat de 
registratie in BPS evenm i n betrouwbaar is en dat het beste uitgegaan kan worden van VDS. De vuurwapene xpert van 
de regio Gooi- en Vechtstreek heef t aangegeven dat de invoer sinds 2000 goed op orde is en dat het uitzet t en van een 
BPS vraag een aanvulling oplevert voor wapens als k nuppels en messen, maar niet voor vuurwapens. 
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Tabel 4.4. In beslag genomen scherpschietende vuurwapens naar type (aantallen) 
 
 2001 2002 2003 
Pistool 1.039 1.197 1.077 
Revolver 254 261 251 
Geweer 363 363 356 
Autom at isch wapen 65 73 61 
Verborgen vuurwapen 51 38 32 
Totaal scherpschiet end 1.772 1.932 1.777 

 
Voor alle jaren geldt dat het pisto ol het type vuurwapen is dat in Nederland het meest in beslag 
wordt genom en. Dit is te verwac ht en gezi en het feit dat het pisto ol ook het vaakst in bezi t en/of 
gebruik is. Daaropvo lg end zijn geweren van diverse typen (hage lg e weren en kogel ge weren) de 
meest in besla g genom en vuurwapens. De beweg in g die zich aftek ent bij het tot aa l aanta l in 
besla g genom en scherpschiete nde vuurwapens is ook terug te zie n voor een aant al typen 
wapens: de aan tal le n pistol en, revo lv ers en autom atische wapens zijn vrij we l gel ij k in 2001 en 
2003 en in het tussenl ig gende jaar 2002 hoger. Geweren worden in alle drie de jaren in onge veer 
gelij k e aantal le n in beslag genom en. Het aanta l in beslag gen om en gehe im e vuurwapens laat een 
daling zien : in 2001 waren dit er 51, twee jaar later 32.  
 
Verschillen tussen regio's 
 
In tabel 4.5 wordt een overzic ht gepresent eerd van de hoe ve elh eid in beslag gen om en scherp-
schietende vuurwapens per regio. De gege vens hebb e n betrek k ing op het jaar 2003. 
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Tabel 4.5. In beslag genomen scherpschietende vuurwapens naar regio, per 100.000 inwoners in 
het jaar 2003 
 
Regio Inwonertal Aantal 

scherpschiet ende 
vuurwapens 

Totaal per 
cluster 

Aantal per 
100.000 inwoners 

Gemiddeld 

Amsterdam-Amstelland  901.276 222  25  
Rotterdam-Rijnm ond 1.238.816 306  25  
Haaglanden  970.758 184 869 19 17 
Utrecht 1.152.218 102  9  
Midden en West-Brabant 28 1.051.184 55  5  
      
Hollands-Midden  755.980 39  5  
Kennem erland  492.637 29  6  
Brabant Zuid-Oost  722.977 90 257 12 8 
Groningen  572.997 47  8  
Limburg-Zuid  630.067 52  8  
      
Gelderland-Midden  651.647 69  11  
Zuid-Holland-Zuid  474.428 71  15  
Twent e  613.932 46 256 7 9 
Noord- en Oost-Gelderland   789.215 45  6  
Noord-Holland-Noord  627.372 25  4  
      
Brabant-Noord  626.037 130  21  
Gelderland-Zuid   519.560 39  8  
Friesland  639.787 43 266 7 10 
IJsselland  486.745 30  6  
Zaanstreek-Waterland  309.438 24  8  
      
Gooi- en Vechtstreek  242.397 19  8  
Limburg-Noord  511.822 26  5  
Flevoland  351.680 21 129 6 7 
Drenthe  481.254 24  5  
Zeeland  378.348 39  11  
Nederland 16.192.572 1.777   11 

 
In 2003 zijn in Nederland per 100.000 inwon ers gem iddeld 11 ille ga le vuurwapens in beslag geno-
men. Per regio verschilt het gem iddelde cijf er aan zi en li jk : in Amsterdam-Amstelland en 
Rotterdam-Rijnm ond werden in 2003 per 100.000 inwo ners 25 vuurwapens in beslag genom en, in 
de regio Noord-Holland-Noord slechts vier. Regio's waar het aant al in beslag gen om en vuur-
wapens per 100.000 inwon ers hoger ligt dan het landelij k gem iddelde zijn Amsterdam-Amstelland, 
Rotterdam-Rijnm ond, Haag landen, Brabant Zuid-Oost, Zuid-Holland-Zuid en Brabant-Noord.  
 
Als gek ek en wordt naar de clusters die op basis van om gevingsadressendich the id en aan tal 
woni nge n zij n gem aak t, dan valt op dat in de meest verstedelij k te regio's het aant al in besla g 

                                                           
28. De VDS registratie is in deze regio niet betrouw baar. Op basis van BPS komt het aant al scherpschiet ende 
vuurwapens op 82, dat is 8 per 100.000 inwoners. 
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genom en vuurwapens per 100.000 inwon ers over het alg em een hoo g ligt. Echt er, in twee van de 
meest verstedelij k te regio's (Utrecht en Midden en West-Brabant) is het aanta l in besla g genom en 
vuurwapens per 100.000 inwoners lager dan gem iddeld. Daarente ge n bevinden zich ook in de 
minder verstedelij k te gebieden enk ele regio's waar veel vuurwapens in beslag worden gen om en. 
In het cluster met de vijf minst verstedelij k te regio's (Gooi- en Vechtstreek, Limburg-Noord, 
Flevol and, Drent he en Zeel and) is het aan tal gelij k aan of lager dan het gem iddelde. 
 
Als op basis van het aant al inb eslag nam es naar de region ale spreiding van vuurwapen be zit wordt 
gek ek en, dan lijk t vuurwapenbe zi t (en -gebruik) typisc h een proble em van grot e steden en ver-
stedelij k te regio's. Deze constatering is niet onjuist, maar vergt tege lij k ertijd een aant al kanttek e-
nin gen. De kans om vuurwapens in besla g te nem en, is uiteraard gerelateerd aan de om vang en 
de focus van het executief persone el van de polit ie dat inb esla gnam es kan doen. Des te meer 
politi em ensen gerich t zij n op het teg eng aan en bestrijden van vuurwapenb e zit en -gebruik en des 
te intensie ver het bele id dienaan gaa nde in een regio na al politi ek orps wordt geïmplem enteerd, des 
te grot er is de kans om vuurwapens in besla g te nem en. Als in een regio een bovengem iddeld 
aant al vuurwapens in besla g wordt gen om en, betek ent dit dus niet per definit ie dat in de regio van 
een boven gem iddelde vuurwapencrim inalit eit sprak e is. Het verm oeden van vuurwapen experts en 
rechercheurs dat het schiet en en dreige n met vuurwapens verschuift van de Randstad naar de 
perif erie en steeds vak er voork om t in de middelgrot e (provinc i e)steden kan op basis van de 
beschik bare gege vens niet worden gesta afd. 
 
4.4.  In beslag genomen scherpschietende vuurwapens 1998-2003 
 
De studie van Spapens en Bruinsm a (2002b) bevat inf orm atie over aan tal le n vuurwapens in de 
periode 1998 tot en met 2000. De wij ze waarop deze gege ve ns verzam eld zijn, verschilt van die in 
het onderhavig e onderzoek. Bij het eerdere onderzoek zij n de basisreg istrati esystem en van de 
politi ek orpsen als uitg an gspunt gen om en, bij het huidige onderzoek is VDS het vertrekpunt 
gewe est. Alvorens te kijk en of er trends te ontdekk en zij n in de aan tal le n in beslag gen om en 
vuurwapens over de periode 1998 tot en met 2003 moet worden vastg esteld of deze geg ev ens 
verge lek en kunnen worden.  
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Tabel 4.6. Gemiddelde aantal in beslag genomen scherpschietende vuurwapens 
 
Regio Gem 1998-2000 Gem 2001-2003 
Amsterdam-Amstelland 378 233 
Rotterdam-Rijnm ond 393 367 
Haaglanden 159 172 
Utrecht 87 113 
Midden en West-Brabant 119 78 
Hollands-Midden 22 45 
Kennem erland 41 32 
Brabant Zuid-Oost 58 75 
Groningen 69 53 
Limburg-Zuid 137 63 
Gelderland-Midden 54 68 
Zuid-Holland-Zuid 62 74 
Twent e 43 36 
Noord- en Oost-Gelderland  56 47 
Noord-Holland-Noord 31 20 
Brabant-Noord 102 103 
Gelderland-Zuid 81 51 
Friesland 26 31 
IJsselland 24 32 
Zaanstreek-Waterland 59 28 
Gooi- en Vechtstreek 35 33 
Limburg-Noord 65 51 
Flevoland 48 28 
Drenthe 3 13 
Zeeland  19 27 

 
Een eerste inspect ie van aanta ll en in besla g genom en vuurwapens per regio (een voll edig over-
zicht over alle jaren is terug te vinden in bijl ag e 3) laat een aant al opva ll ende verschil len zien 
tussen de periode 2001 – 2003 en de periode 1998 – 2000. Ten eerste zij n er 11 regio's waar het 
gem iddelde aant al in besla g genom en wapens over de periode 2001 – 2003 hoger is dan dat van 
1998 – 2000. Mogelij k e verk laringen hiervo or zijn een betere registratie over de afgel ope n jaren 
dan in de periode 1998 – 2000, een streng er opsporin gs- of handhavin gsbel eid of een toe nam e 
van het aanta l in om loop zij nde scherpsch iete nde vuurwapens. De mate waarin elk van deze 
mogelijke verklaring en in elk van de regio's daadwerkelijk ten grondslag ligt aan de beschik bare 
cijf ers, is moeilij k te bepale n. De registrat ie van de regio's Drent he en Hollands-Midden werd in 
het onderzoek van Spapens en Bruinsm a (2002b) als 'matig' gek wal if ic eerd en het is niet onwa ar-
schij nlij k dat de relat ief grot e toe nam e in het gem iddeld aanta l in beslag genom en vuurwapens in 
deze regio's voor een belan grij k deel gele gen is in een verbe terde invo erdiscipline van polit ie-
medewerk ers. Zeeland, de derde regio waar een relati ef grote toenam e in het gem iddeld aant al in 
besla g genom en scherpschiete nde vuurwapens te zie n is, kwal if ic eerde voorhe en al als 'redelij k'.  
 
Een tweede constatering is dat er 14 regio's zijn waar het aant al in besla g genom en vuurwapens 
gem iddeld lager lag in de periode 2001 tot en met 2003 dan in de periode 1998 tot en met 2000. 
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De redenen die ten grondslag kunnen ligg en aan een daling zij n tegen ov ergeste ld aan die bij een 
stij ging : de administratie kan verslec hterd zijn, er wordt minder priorit eit gege ven aan opsporing 
en handhavin g of er is een daling in het aanta l in om loop zijnde scherpschie tende vuurwapens. 
Voor die regio's waar de dalin g relat ief sterk is, Amsterdam-Amstelland, Midden en West Brabant, 
Limburg-Zuid, Noord-Holla nd-Noord, Gelderland-Zuid, Zaanstreek-Waterland en Flevol and is 
nage gaa n of deze daling gerelat eerd is aan de kwa lit e it van de bronn en waar geg eve ns aan 
ontl eend zijn. Voor de regio Amsterdam-Amstelland zij n zowe l VDS als XPOL data beschik baar. 
De aanta ll en in besla g gen om en vuurwapens die hieruit naar voren kom en, zijn vergel ij k baar. 
Navraag bij de vuurwapen e xpert leert dat alle wapens die aan drugfire worden voorgel egd in VDS 
worden meege nom en. Bij de tell ing over de periode 1998 – 2000 is dit ook de bela ngrij kste 
inf orm atiebron geweest. Wat toen wel en nu niet is meegen om en, zijn geg ev ens uit recherche-
onderzoek en. Als de BPS-gege ve ns uit de regio Midden- en West-Brabant naast de VDS-
gege ve ns gele gd worden, blij k en vooral in 2001 en 2002 veel (ruim 50 voor elk jaar) 
scherpschiete nde vuurwapens niet in VDS te belanden. In 2003 is het verschi l tussen beide 
system en al minder maar nog steeds aan we zi g. Hier kan het verschil in aanta l tussen beide 
periodes dus voor een bela ngrij k deel worden toe ge k end aan de kwa lit eit van de bron. Door 
capac ite itsge brek bij de regio Lim burg-Zuid is ook hier VDS niet volledig inge vo erd. Voor Flevo-
land is niet VDS maar XPOL het uitga ngspunt gewe est voor de telli nge n van 2001 tot en met 
2003. Op de goederenlijste n zij n in deze jaren vee l minder in besla g genom en vuurwapens terug 
te vinden dan in de periode 1998 tot 2000. Hetzelfde geldt voor de regio Noord-Holland-Noord, 
waar BPS gege vens de bron voor tell in gen waren. De vuurwapenexpert van de regio Zaanstreek-
Waterland geef t aan dat 1998 – 2000 de startjaren waren waarin veel vuurwapens in besla g 
genom en werden. Inm iddels kennen ille ga le vuurwapenbe zit ters de werk wij ze van de politi e en 
zorge n ze er voor geen wapens meer in huis te hebbe n. Ook het open lij k tonen van wapens 
gebeurt vee l minder; er wordt vee l minder gedreigd en gescho ten want men weet nu dat de poli tie 
daarvoor lan gsk om t en dat een bek euring voor verboden vuurwapenbe zi t leidt tot registrat ie. De 
expert van deze regio geef t aan dat een lager gem iddeld aant al in besla g genom en wapens niet 
zij n bel angrij kste verk laring vindt in de onb etrouwbaarheid van de gebruik te bron maar een daad-
werkelij k e daling in het aan tal in besla g genom en vuurwapens weerspieg elt. Ook de expert die de 
VDS-registrat ie in Gelderland-Zuid verzorgt, geef t aan dat de registrat ie in zijn regio goed op orde 
is. Voor het lager gem iddeld aanta l inbeslag nam es kan hij niet direct een verk laring geven.  
 
In tabel 4.7 zijn de aanta ll e n scherpschiet ende vuurwapens voor 1993 tot 2003 af te lezen. 
Tevens is te zien hoe deze zich verhouden tot het aant al in 1993: het ijk j aar. 
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Tabel 4.7.  Aantal in beslag genomen scherpschietende vuurwapens, 1993-2003 
 
Jaar Aantal scherpschiet ende 

vuurwapens 
Verhouding t.o.v. ijkjaar 

(1993) 
1993 1.589 100 
1994 1.232 76 
1995 992 62 
1996 1.350 85 
1997 1.637 103 
1998 2.131 134 
1999 2.576 162 
2000 2.463 155 
2001 1.772 112 
2002 1.932 122 
2003 1.777 112 

  
In 1993 zijn 1.589 scherpschiet ende vuurwapens in beslag genom en. De jaren daarop, 1994 tot 
en met 1996, is dit aant al lager. Uitschiet er daarbij is 1995, waarin slechts 992 vuurwapens, min-
der dan twe ederde van het aant al in 1993 in beslag is genom en. In de studie van Spapens en 
Bruinsm a (2002b) is reeds opgem erk t dat deze daling waarschij nl ij k (mede) gewe ten kan worden 
aan de eff ec ten van de reorgan isati e van de Nederlandse polit ie die onder andere een verm in-
derde aandacht voor het special ism e vuurwapencrim inali tei t tot gevo lg had. In 1997 ligt het aant al 
in besla g genom en vuurwapens op het zelfde niveau als in 1993 en daarna stij gt het in de periode 
1998 – 2000 tot ruim 2.000. Sinds het einde van de jaren nege nti g intensiveerde de politi e in 
Nederland het bele id gerich t op het tege nga an en bestrijden van vuurwapencrim in ali tei t. In het 
piek j aar 1999 worden 2.576 vuurwapens in besla g genom en. Dit aant al wordt mede bepaald door 
enk ele grootschal ig wapen vondsten in Amsterdam, waarbij in totaa l meer dan 300 vuurwapens 
werden aangetrof f en.  
 
De aanta ll en in besla g gen om en vuurwapens in de periode 2001 – 2003 ligge n een stuk lager dan 
in de vooraf ga ande jaren, maar hoger dan in de eerste helf t van de jaren nege nti g. Voor een deel 
kan de verk larin g gezoc ht worden in het feit dat voor deze periode VDS als bela ngrij kste inf or-
matiebron gediend heef t. Zoals reeds eerder beschreven, zijn de gege ve ns die hier in terug te 
vinden zijn niet alt ijd volledig en betrouwbaar. Een twe ede mogel ij k e verk laring is gege ve n door 
één van de geï ntervi e wde vuurwapenexperts van de poli tie, nam elij k een grot e aandacht voor 
vuurwapens in de jaren 1998 – 2000 en het hier op inspele n door de vuurwapen be zitt ers. Zij doen 
meer moeite hun vuurwapens aan het zic ht van de poli tie te onttrekk en om bek euring en en regi-
stratie te voork om en. Teve ns heb ben bezit ters van ille gal e vuurwapens de gelege nhe id gehad om 
bij inle veract ies van hun vuurwapens af te kom en, waardoor het aanta l inb eslag na m es in de 
daarop volgende jaren minder kan zij n. 
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Typen in beslag genomen vuurwapens 
 
In tabel 4.8 is weerge ge ven welk e typen scherpschiet e nde vuurwapens in Nederland door de 
politi e als in beslag gen om en zij n gereg istreerd in de jaren 1998 tot en met 2003. 
 
Tabel 4.8. In beslag genomen scherpschietende vuurwapens naar type (aantallen en  
percentages) 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Totaal 
 N % N % N % N % N % N % N 
pistool 1.231 17 1.367 19 1.175 17 1.039 15 1.197 17 1.077 15 7.086 
geweer 387 16 433 17 585 24 363 15 363 15 356 14 2.487 
revolver 260 16 305 19 297 18 254 16 261 16 251 15 1.628 
autom aat 89 16 111 20 155 28 65 12 73 13 61 11 554 
verborgen 50 12 141 35 95 23 51 13 38 9 32 8 407 
onbek end 114 23 219 45 156 32 0 0 0 0 0 0 489 

 
Met betrekk ing tot de absolute aant al len valt op dat het pisto ol consisten t het type vuurwapens is 
dat het meest in besla g genom en wordt. Daaropvo lg e nd zijn geweren van diverse typen (hag el-
geweren en kogel ge weren) de meest in besla g genom en vuurwapens. Relat ief worden in 2000 
wein ig pisto le n in beslag genom en. In dat jaar zijn er relat ief veel geweren in besla g genom en en 
ook relati ef wat meer autom atische vuurwapens dan in andere jaren. Het absolute aanta l autom a-
tische vuurwapens is van 1998 tot en met 2000 sterk gestege n, waarna in 2001 een daling is 
ing e zet. Hetzelfde geldt voor de verborgen vuurwapens: na in 1999 een hoogt epunt in absoluut en 
relat ief aant al inbeslagn am es bereik t te heb ben, loopt het aant al terug. De percen tages in besla g 
genom en revol vers zijn vrij constant over de jaren. De ont wik k eling van het aanta l in besla g geno-
men geweren is opm erk elij k. In 2001 is het aanta l in beslag gen om en geweren met ruim eenderde 
afgenom en ten opzic ht e van 2000, terwij l daarvo or juist sprak e was van een stij gi ng. Sinds 2001 
is een stab il isati e opgetreden. Moge l ij k kan deze deels verk laard worden door de inle veracti es die 
in vee l regio's in 2000 hebb en plaa ts gevonden. Hierbij zij n naar verhouding vee l geweren inge-
leverd, onder andere wapens die zijn overgebl ev en uit de Tweede Wereldoorlog.  
 
Verschillen tussen regio's 
 
In de studie van Spapens en Bruinsm a (2002b) is voor het jaar 2000 per regio het aant al in beslag 
genom en vuurwapens per 100.000 inwon ers bepaald. In het huidige onderzoek is dit aan tal voor 
2003 berek end. Als deze gege vens naast elk aar worden gele gd, kunne n de regio's verdeeld 
worden over een cluster waarin het aant al in beslag genom en vuurwapens per 100.000 inwon ers 
in 2003 gedaald, geste gen of redelij k constant 29 geb le ve n is ten opzic hte van 2000. In tabel 4.9 
valt voor elk e regio af te lezen in welk e categorie deze valt.  
 

                                                           
29. Is het aant al minder dan kwart meer of minder, dan wordt dit redelijk constant genoemd.  
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Tabel 4.9. In beslag genomen scherpschietende vuurwapens per 100.000 inwoners 2003 ten 
opzichte van 2000 
 
Gedaald Redelijk constant  Gestegen 
Amsterdam-Amstelland Haaglanden Kennem erland 
Rotterdam-Rijnm ond Utrecht Brabant Zuid-Oost 
Midden en West-Brabant Hollands-Midden Brabant-Noord 
Groningen Gelderland-Midden Friesland 
Limburg-Zuid Zuid-Holland-Zuid Drenthe 
Gelderland-Zuid Twent e Zeeland 
Zaanstreek-Waterland Noord- en Oost-Gelderland  
Gooi- en Vechtstreek Noord-Holland-Noord  
Limburg-Noord IJsselland  
Flevoland   

 
Cursief staan de regio's waarvan de VDS-registrati e als goed is gec lassif ic eerd. 30 Voor deze 
regio's wordt het aant al in beslag gen om en vuurwapens per 100.000 inwo ners voor 2000 en 2003 
nader bek ek en. In het cluster met meest verstedelij k te regio's valle n Rotterdam-Rijnm ond en 
Haag landen. In deze regi o's is het aant al in beslag genom en vuurwapens per 100.000 inwon ers 
respectie ve lij k gedaald (van 412 tot 306) en redelij k constant geble ve n (van 168 naar 184). In 
Kennem erland, een regio die in cluster twe e val t qua verstedelij k ing, is een stij gin g waar te nem en 
van 19 naar 29. Gelderland-Midden en Zuid-Holland-Zuid, regio's uit cluster drie blij v en redelij k 
constant met respectie ve lij k 58 – 69 en 65 – 71. In cluster vier bevi nden zich de meeste regio's 
met goede VDS-registrat ie. Deze late n een wissele nd beeld zien: in twee regi o's, Gelderland-Zuid 
en Zaanstreek-Waterland, is het aanta l gedaald (respectiev el ij k van 72 naar 39 en van 77 naar 
24), in één regio is het aant al redelij k constant geb le ve n (IJssella nd: 27 – 30) en in een laatste 
regio, Braban t-Noord is het aant al geste gen van 100 naar 130.  
 
4.5. Registratie van inbeslagname niet-scherpschietende vuurwapens in VDS 
 
In VDS worden beha lv e scherpschie tende vuurwapens ook gas- en alarm wapens en im itatie-
wapens geregistreerd. Desgevraagd registreren 17 van de 21 regio's waarvan een ant woord 
bek end is im itat ie wapens en 20 regio's gas- en alarm wapens in VDS. Om zic ht te krijgen op de 
betrouwba arhe id van VDS als bron voor het bepale n van de om vang van bezit en gebruik van 
im itatie wape ns en gas- en alarm wapens zijn de gem iddelde aant al len voor 2001 – 2003 afge zet 
tege n die van 1998 – 2000. Daarna ast konden voor een aanta l regio's de aanta ll e n in VDS en 
andere registrati esystem en in het ze lfde jaar met elk aar verge lek en worden.  
 
In vee l regio's zijn de verschil le n (zeer) groot. In VDS staan voor Limburg-Noord over 2001 – 2003 
gem iddeld 38 gas- en alarm wapens per jaar geregistreerd terwij l dit over 1998 – 2000 114 was. 
Voor Limburg-Zuid zijn deze cijf ers respectieve lij k 33 en 136. De onbetrouwba arheid van VDS 

                                                           
30. Hoewel de regio Midden- en West-Brabant ook als zodanig gec lassific eerd was, is - op basis van een vergelijk ing 
van VDS-data en basisregistratiegegevens - vast kom en te staan dat de registratie in VDS toch niet volledig en 
betrouwbaar is.  
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blij k t ook bij verge lij k ing met alt ernat ie ve registrat ie in XPOL of BPS: voor de regio Amsterdam-
Amstelland zijn in VDS over 2001 – 2003 gem iddeld 7 gas- en alarm wapens terug te vinden, in 
XPOL 193. Hoewe l all een de regio Gronin ge n aange e f t gas- en alarm wape ns nie t consisten t en 
betrouwba ar in VDS in te voeren, stellen de onderzoe k ers vast dat zek er twe ederde van de 
overige regi o's dermate lag e aanta lle n in VDS geregistreerd hebbe n dat de kwa lit eit van de VDS 
data zeer twij f elac h tig is. In veel regi o's vindt slechts beperk te registrat ie van gas- en alarm-
wapens plaats.  
 
Met betrekk ing tot de registratie van im itati e wapens kan opgem erk t worden dat VDS niet of 
nauwel ij ks inzic ht verschaf t. Vier regio's (Groninge n, Noord- en Oost-Gelderland, Amsterdam-
Amstella nd en IJssella nd) geve n in de enquête zelf aan dat zij im itatie wapens helem aal nie t of 
slechts beperk t invoeren in VDS. De aan tal le n die voor de overige regi o's in VDS terug te vinden 
zijn, staan dermate ver af van die uit andere bronn en of gedurende andere perioden dat aan de 
betrouwba arhe id ervan sterk getwij f eld kan worden.  
 
4.6.  In beslag genomen gas-  en alarmwapens en imitatiewapens 2001-2003 
 
Op basis van VDS-gege ve ns en aan vulling en vanuit de basisregistrat ie, is een overzic ht gem aak t 
van de aan tal le n in beslag genom en gas- en alarm wapens en im itati e wapens voor 2001 tot en 
met 2003. De aanta lle n zij n geb aseerd op gege ve ns uit alle polit iereg io's. Voor de regio's waar op 
basis van de kwa lif ic at ie 'redelij k' of 'matig' voor scherpschietende vuurwapens de basisreg istratie 
is geraadplee gd, is hierna ook bij gete ld voor gas- en alarm wapens en im itati e wapens. Daarna ast 
is voor een drieta l regio's 31 de basisregistrat ie niet voor scherpschiete nde vuurwapens, maar wel 
voor de gas- en alarm- en im itatie wapens geraadpleegd.  
 
Tabel 4.10. Inbeslagname van gas- en alarmwapens en imitatiewapens. 
 
 Gas- en alarm wapens Imitat i ewapens 
2001 1.190 1.748 
2002 1.249 1.493 
2003 1.277 1.604 

 
In het jaar 2003 zijn 1.277 gas- en alarm wapens en 1.604 imitatie wape ns in beslag genom en, 
versus 1.777 scherpsch iet e nde vuurwapens. Tegen ov er elk scherpschietend vuurwapen dat in 
besla g wordt genom en, staat dus 1.6 gas-, alarm- of im itatie wapen. Over de periode 2001 – 2003 
laat het aanta l in beslag genom en gas- en alarm wape ns een stij gin g van 7% zien (van 1.190 naar 
1.277). Het aanta l in beslag gen om en im itatie wapens ont wik k elt zic h anders: van 2001 naar 2002 
treedt een daling van maar liefst 15% op. Na 2002 stijg t het aan tal weer met 7%, maar ligt het nog 
ruim 140 imitatie wapens lager dan in 2001.  
 

                                                           
31.  Midden en West Brabant, IJsselland en Zeeland.  
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Gas-, alarm- en im itatie wapens zijn relati ef een voudig verkrijgbaar. In vak an tie landen als Spanj e 
en Turkije worden natuurgetrouwe kopieën van pistol e n in (spee lgo ed)wink els verk oc ht. Imitaties 
zijn ook via het Internet te koop, bijv oorbeeld in Groot-Britt ann ië. Hetze lfde geldt bijvo orbe eld voor 
natuurgetrouwe modelle n van machinepistol en zoals de UZI. Gas- en alarm wape ns zijn in 
Duitsland vrij te koop en kunnen ook in Belgi ë relat ief mak k elij k worden aan geschaf t.  
 
4.7.  In beslag genomen gas-  en alarmwapens en imitatiewapens 1998-2003  
 
Omdat de registrat ie van gas- en alarm wape ns en im itatie wapens in VDS niet betrouwba ar is en 
niet voor alle regio's aanta ll en zij n bij ge zoc ht in de basisregistrati e, dient grot e terughoudendheid 
in ach t te worden genom en bij het interpret eren van de ont wik k elinge n in de periode 1998 – 2003. 
In onderstaa nde tab el worden daarom slechts aant al le n gepresent eerd. Conclusies in term en van 
trends en ont wik k elingen kunne n hieraan niet verbonden worden.  
 
Tabel 4.11. Aantal in beslag genomen gas-, alarm- en imitatiewapens, 1998-2003 
 
Jaar gas- en alarm wapens im it at i ewapens 
1998 1.403 1.387 
1999 1.635 1.901 
2000 1.554 1.781 
2001 1.190 1.748 
2002 1.249 1.493 
2003 1.277 1.604 

 
4.8.  Omstandigheden van inbeslagname 
 
Illega le vuurwapens die door de polit ie in besla g zij n genom en, hoev en niet altijd voor crim inel e 
doelei nden te zijn gebruik t. Het kan ook gaan om vuurwapens die weliswaar niet legaa l in bezit 
waren, maar waarm ee (voor zover bek end) geen ill ega le handeling is verricht. De politi e krijgt 
vuurwapens in het bezi t omdat ze vrij wi ll ig worden inge le verd, worden gevonden bij huiszoe-
kingen of controles en worden aang etrof f en op heterdaad tijdens incident en waarbij ze daadwer-
kelijk zij n gebruik t. Vuurwapeng ebruik kan betek enen dat een schi eti nc ident of bedreig in g van 
persone n met het vuurwapen heef t plaatsge vo nden. Het kan ook gaan om jongeren die op straa t 
spele n met im itatie wapens of met 'ball etj espisto le n' en daarm ee schieten op bij voorbeeld bus-
hok j es of verk eersborden. In deze paragraaf wordt bek ek en onder welk e omstandigheden respec-
tie ve lij k scherpschietende vuurwapens en gas- en alarm wapens in beslag worden gen om en. Ook 
wordt kort ing ega an op de im itatie wapens. 
 
Omstandigheden inbeslagname scherpschietende vuurwapens 
 
Voor de elf regi o's die de VDS-registratie van scherpschiete nde vuurwapens goed op orde had-
den, is bek ek en in welk e omstandigheden deze vuurwapens in besla g zij n gen om en. 
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Tabel 4.12. Omstandigheden waarin scherpe vuurwapens in beslag zijn genomen 
 
 2001 

(n = 976) 
2002 

(n = 1063) 
2003 

(n = 938) 
Aangetroff en zonder gebruik 
(huiszoek i ng, controle, etc.) 

59% 55% 59% 

Inbeslagnam e op heterdaad 
(bedreiging, schiet i nc ident, spelen, etc.) 

34% 39% 37% 

Ingeleverd 7% 6% 4% 
Totaal 100% 100% 100% 

 
Het blij k t dat voor iets meer dan eenderde van de in beslag genom en scherpschie t ende vuur-
wapens geldt dat dit op het erdaad gebeurde. De inbeslag nam es op het erdaad kunnen nog verder 
uitg esplitst worden: 
 
Tabel 4.13.  Aanleiding inbeslagname scherpschietend vuurwapen op heterdaad 
 
Heterdaad 2001 

(n = 324) 
2002 

(n = 405) 
2003 

(n = 344) 
Bedreiging 29% 26% 27% 
Drugshandel en –bezi t 22% 23% 24% 
Poging tot moord/doodslag 13% 18% 13% 
Moord/doodslag  6% 10% 6% 
Zelfdoding 6% 4% 3% 
Vrijheidsberoving 4% 3% 2% 
Stroperij 4% 2% 1% 
Afpersing 4% 3% 5% 
Overval 3% 3% 6% 
Openlijk e geweldpleging 2% 1% 0% 
Poging tot zelfdoding 2% 1% 1% 
Ongeluk 1% 0% 0% 
Poging tot overval 1% 0% 0% 
Mishandeling 1% 1% 0% 
Menshandel 1% 0% 0% 
Prevent i ef fouilleren 32 - 1% 7% 
Vernieli ng 0% 1% 1% 
Zedenmisdrijf 0% 1% 0% 
Totaal 100% 100% 100% 

 
Wat opva lt in tabe l 4.13 is dat drie aan le idinge n steeds het grootste deel van het totaa l besla an, 
nam elij k bedreigi ng, drugshandel en –be zit en pogin g tot moord/doodslag.  
 

                                                           
32. De wet die het mogel i jk maakt prevent i ef te fouilleren is pas in 2002 in werking getreden. Dit was op 15 september, 
dus ook in 2002 bestond er maar een beperkte periode de mogeli jk heid om vuurwapens op heterdaad in beslag te 
nem en tijdens prevent ief fouilleerac t i es. In 2003 maak t en verschillende gem eent en gebruik van de mogelijk heid om tot 
dergelijk e acties over te gaan. 7% van de in dat jaar op heterdaad in beslag genom en vuurwapens is aangetroff en bij 
prevent i ef fouilleren (zie verder paragraaf 4.9). 
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Met betrekk ing tot ille ga le vuurwapens in de drugswereld wordt door een expert opgem erk t dat 
het bezit en vooral ook de handel in vuurwapens status met zich meebren gt. Hoewel de winste n 
kleiner zijn dan die op verdovende middelen, handele n personen in de hogere regio nen van dat 
milieu ook in vuurwapens. Ook verm oedt een expert dat bepaa lde typen vuurwapens (zwa ar 
kaliber, duur) als relat ie geschenk diene n in het crim ine le milieu. Een laatste opm erk ing met 
betrekk ing tot ille ga le vuurwapens en drugshandel en –be zi t betref t de beta li ng voor een vuur-
wapen in de vorm van bij vo orbee ld cocaï ne.  
 
Dat de aanl eiding voor inb eslagn am e van scherpschi et ende vuurwapens ook relati ef vaak pogi ng 
tot moord/doodslag is, is wein ig verrassend. De experts geven aan dat gebruik op deze wij ze 
voornam elij k binnen het crim inele circuit geschi edt.  
 
Het percenta ge vuurwapens dat wordt inge le verd, laat een dalin g zie n over de periode 2001 tot en 
met 2003. Dit kan te mak en heb ben met de grote inle v eracties in eerdere jaren, met nam e in 
2000. In de studie van Spapens en Bruinsm a (2002b) is voor het jaar 2000 bij vier regio's nag e-
gaan wat de omstandigheden van inbesla gn am e waren. Voor scherpschi etende vuurwapens gold 
toen dat 22% werd ingel ev erd. 
 
Omstandigheden inbeslagname gas- en alarmwapens 
 
Ook voor de gas- en alarm wape ns is bek ek en in welk e omstandigh eden deze in besla g worden 
genom en. Hiervoor zijn de gege ve ns gebruik t van de zeve n regio's die gas- en alarm wape ns goed 
registreren in VDS.  
 
Tabel 4.14. Omstandigheden waarin gas- en alarmwapens in beslag zijn genomen  
 
 2001 

(n = 213) 
2002 

(n = 296) 
2003 

(n = 327) 
Aangetroff en zonder gebruik 
(huiszoek i ng, controle, etc.) 

74% 74% 76% 

Inbeslagnam e op heterdaad 
(bedreiging, schiet i nc ident, spelen, etc.) 

24% 25% 22% 

Ingeleverd 2% 1% 2% 
Totaal 100% 100% 100% 

 
Voor gas- en alarm wapens geldt dat zij voor driek wart worden aangetrof f en zonder gebruik. Het 
percenta ge gas- en alarm wapens dat wordt ing el ev erd, ligt laa g. Waar het nog wel eens voor 
kom t dat iem and een scherpschiete nd wapen aan de poli tie aanbi edt, gebeurt dit vrij zelden met 
gas- en alarm wapens. Inbeslagn am e op het erdaad kom t ook minder voor bij gas- en alarm-
wapens dan bij scherpschi etende wapens: in een kwart van de geva ll en wordt het wapen gebruik t 
voor bedreig in g, schie ten of spelen. 
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Voor de inb eslag nam es op heterdaad is bek ek en welk e omstandigh eden het meest voork om en. 
Dit zijn bedreig ing, drugshandel en –be zit en overva l: 
 
Tabel 4.15.  Aanleiding inbeslagname gas- en alarmwapens op heterdaad 
 
Heterdaad 2001 

(n = 176) 
2002 
(n = 197) 

2003 
(n = 226) 

Bedreiging 53% 52% 61% 
Drugshandel en –bezi t 17% 20% 15% 
Overval 14% 14% 12% 
Totaal 83% 86% 88% 

 
Bedreig ing en drugshandel en –be zit zij n aanl eidingen die ook bij scherpschiet ende vuurwapens 
vee l voork om en. De aan le iding overval is relat ief groter bij gas- en alarm wape ns dan bij scherp-
schietende wapens, alho e wel hij daar ook voork om t. Bij scherpschie tende wapens is zelfs een 
stij ging van 3% naar 6% te zien, terwij l het percent age bij gas- en alarm wape ns lic ht gedaald is. 
Volge ns de vuurwapenexperts bedien en tege n wo ordig vrij we l alle overva ll ers zic h van een illeg aa l 
vuurwapen.  
 
Omstandigheden inbeslagname imitatiewapens 
 
Omdat op basis van één regio waar gem iddeld per jaar 4 imitatie wapens in besla g worden geno-
men geen zicht kan worden verkregen op de omstandigheden waarin im itat ie wapens in beslag 
worden genom en, is voor alle in VDS gereg istreerde im itatie wapens bek ek en onder welk e 
omstandigheden dit was. Verrassend genoe g zij n in een aanta l geval le n als omstandigh eid bij de 
inb eslag nam e van een im itatie wapen cat egorieë n verm eld als 'zelfdoding' en 'moord/doodslag'. 
Dit doet natuurlijk twij f elen aan de betrouwba arhe id van de invo er. Omdat de registratie van 
im itatie wape ns in VDS niet betrouwba ar is, kunnen geen aanta ll en gepresente erd worden waar 
conc lusies aan verbonden kunnen worden. Vanweg e de landelij k e invo ercriteria kom t een im itatie-
wapen bove ndien niet in VDS voor als het is ing el ev erd of aan getrof f en zonder gebruik. Het 
im itatie wape n is imm ers een licht wapen en alle en als het incident zwa ar is, wordt de inb eslag-
nam e in VDS opgenom en. 
 
4.9.  Inbeslagname bij  preventief  fouil leren 
 
Eind 2002 is artik el 151b van de Gem eente we t in werk ing getreden. In dit artik el krijgt de 
gem eenteraad de mogel ij k heid om bij verordening van de burgem eester de bevo egdheid te 
verlene n vei li ghe idsgeb ieden aan te wij zen. Ook de WWM is gewij zigd, zodat in het aange we zen 
geb ied prevent ief vervo ersm iddelen en kleding doorzo c ht kunnen worden en gevorderd kan 
worden dat verpakk ingen en bagag e worden geopend. Prevent ief fouilleren heef t tot doel een 
betere bestrijding van het wapen ge weld in de sam enle vi ng. In verschil le nde gem eente n (onder 
andere Rott erdam, Amsterdam, Tilburg, Hoorn, Utrec ht, Den Helder, Haarlem m erm eer, Heerle n, 
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Maastricht, Leiden en Groning en) is al ervaring opgedaan met prevent ief fouilleren. In onder-
staande tabel worden enk ele resultaten op een rij geze t: 
 
Tabel 4.16. Resultaten preventieve fouilleeracties 
 
Gemeent e Aantal acties Aantal wapens Waarvan vuurwapens 33 
Rotterdam meerdere 578 23 
Utrecht vier onbek end 0 
Maastricht één 18 0 
Amsterdam meerdere (nov 02 – mrt 04) 606 7 scherpe, 8 imitat i e 
Hoorn één 2 1 alarmpistool 
Heerlen één 31 0 
Schiphol één 5 1 
Eindhoven één onbek end 0 

Bron: Lokale gezagsdriehoek Rotterdam (2003). Wapenstilstand: Evaluatie prevent i ef fouilleren 20 septem ber 2002 – 30 
juni 2003. Ministerie van Justitie (2004). Evaluatie prevent ief fouilleren. Den Haag (Kamerstuk 29200 VI, 126). Limburg-
Zuid (2003). Resultat en eerste actie prevent ief fouilleren in Maastricht. Persberic ht 12-09-2003 op www.nieuwsbank.nl. Lit, 
D. van der (2004). Over prevent ief fouilleren heef t iedereen gelijk. Utrecht : Binnenstadskrant (artik el januari 2004). Digi-
krant je (2003). Digipanel: prevent ief fouilleren. Eindhoven: h ttp://www.eindhoven.nl/stad/ci jf ers/digipanelf ouilleren.pdf. 

 
Over het algem een kan worden opgem erk t dat er vrij wein ig vuurwapens worden aan getrof f en bij 
preve nti e ve fouill eeract ies. In Amsterdam, waarvan gegev ens over een langere periode bek end 
zijn, is één op de 40 aangetroff en wapens een vuurwapen. Of het instrument preventi ef fouill eren 
al dan nie t succesvo l is, kan echter nie t worden afgem eten aan alle en het aant al in beslag gen o-
men vuurwapens, het doel is imm ers breder en betref t wapenge weld überhaupt.  
 
Richt men zic h echt er alle e n op vuurwapens, dan nog wil wei ni g of gee n inb eslag nam e niet alles 
zeg gen. De gem eente Utrecht, waar gee n enk el vuurwapen is aang etrof f en, is toc h tevreden over 
de preve nti ev e fouill eeracti es, omdat een posit ief eff ect op het aant al vuurwapeng erelat eerde 
incident en valt te constat eren. In de binne nstad, waar de preve nti ev e fouill eeracti es geh ouden 
zijn, is een afnam e van 46% terwij l de afnam e voor de hele stad op 38% uitk om t. 34  
 
4.10.  Motieven voor vuurwapenbezit  
 
In de studie van Spapens en Bruinsm a (2002b) is inge gaan op de drie (clusters van) motieve n 
voor individuen om een vuurwapen in bezi t te heb ben : (i) als (crim ineel) gereedschap, (ii) als 
hulpm iddel voor de eigen veil ig heid en (iii) als objec t van een verzam eling. Onderstaande tekst is 
voor een belan grij k deel gebaseerd op voornoemde studie. Aanvulling en zij n afk omstig uit de 
intervi e ws met de vuurwapenexperts. Een opm erk elijk e aanvullin g, zo blij k t, is een vierde motief 
dat geconstat eerd kan worden: handel.  
 

                                                           
33.  Het gaat hierbij zowel om scherpschiet ende vuurwapens, als om niet-scherpschiet ende vuurwapens en immit at i e-
wapens. Waar het mogel i jk was dit op basis van de beschik bare notit i es te specifi c eren is dit gebeurd in de tabel. 
34. Lit, D. van der (2004). Over prevent ief fouilleren heef t iedereen gelijk. In: Binnenstadskrant, januari 2004 
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Vuurwapens als (crimineel) gereedschap 
 
Vuurwapens kunnen in de eerste plaats gericht worden aangeschaf t met het oog m erk ze te 
gebruik en als middel om anderen geld of goederen afh andig te mak en. Meesta l gaat het daarbij 
om roof of afpersing. Het motief hierbij is geldelij k gewi n. Als psych isch gewin, bijv oorbe eld wraak, 
het motief is, wordt een vuurwapen gek oc ht met het doel iem and te bedreig en of neer te schi ete n. 
Een laatste motief waarvoor een vuurwapen als gereedschap gezien kan worden, is zelfdoding.  
 
Als een vuurwapen met één van deze motiev en gek oc ht is, is de kans groot dat het vuurwapen 
relat ief snel na aanschaf ook daadwerk elij k gebruik t wordt. Met de aanschaf heef t het individu 
imm ers een bepaa ld doel voor ogen geh ad. Als een vuurwapen gebruik t is om geldelij k of psy-
chisch gewin te bereik en, dan moet voork om en worden dat het in handen van de politi e kom t en 
zal het waarschij nlij k verdwijnen. Bij zelfdoding kom t het wapen wel vaak bij de poli tie terecht.  
 
Vuurwapens als hulpmiddel voor de eigen veiligheid 
 
Een tweede cluster van motie ven voor individuen om een vuurwapen te bezit ten is het garanderen 
van de eigen veil ig he id. Veilig he id verwijst in dit verband concreet naar de kans op slachtof f er-
schap van een crim inel e handelin g. Hierbij kan onderscheid worden gem aak t tussen personen die 
bezorgd zijn om hun veili gh eid vanwe ge eig en acti vit eit en in het crim inele circuit en personen die 
zich buiten dit circuit bevi nden maar er wel ban g voor zijn. Angst kan zowe l reëel als geperci-
pieerd zijn. In het huidige maatschappel ij k e klim aat wordt vee l gesprok en over onveil ig heids-
gevoe lens bij burgers. Aan de vuurwapenexperts is daarom gevraagd of zij verwa c hten dat er in 
de toek omst meer burgers zulle n zij n die zic h dermate onvei li g voe le n dat zij een vuurwapen 
aanschaf f en. Een aanta l experts verwac ht door de uitbreiding van de Europese Unie een toe nam e 
van het aanta l vuurwapens en verharding van het crim inal ite itsbe eld (zie ook hoofdstuk 6). 
Somm ige experts denk en dat meer burgers zich gaan bewapen en. Anderen bren gen hier teg en in 
dat de stap tot aanschaf van een vuurwapen voor vee l burgers te groot is. Wat zij waarschij nl ij k er 
achten, is dat groepen zoa ls ouderen en vrouwen zich meer gaan bediene n van bij voorbe eld 
pepperspray en dat specif i ek e beroepsgroepe n, zoa ls vracht wage nc hauff eurs die op het buiten-
land rijden, uit zelf bescherm ing vuurwapens aanschaf f en.  
 
Vuurwapens als subject van verzameling of bewaring 
 
Het derde motief om een vuurwapen aan te schaf f en of in bezi t te hebbe n, is verzam elwoede. 
Voor lief hebbers zijn vuurwapens fascinerende objec te n waarva n de aantrekk ingskracht nog 
vergroot wordt door de rela tie ve scha arste ervan in Nederland. Om hun verzam eli ng uit te brei-
den, wille n zij nog wel eens in de verleiding kom en om een illeg aa l wapen te kopen, meent een 
aant al experts. Eén van hen merk t echter op dat ook de lega le weg vaak betreden wordt; je wilt 
imm ers over je hobb y kunnen praten zonder ban g te hoev en zij n voor wat de polit ie ter oren kan 
kom en. In het kader van verzam elen of bewaren wordt ook regelm atig gesprok en over wapens uit 
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de Tweede Wereldoorlog. Mensen die deze gebruik t of gevo nden hebb en, zijn hier volge ns een 
aant al experts te zeer aan gehec h t om ze in te leveren en houden ze dus ille gaa l in bezit.  
 
De kans dat verzam elaars daadwerk elij k gebruikm ak en van hun vuurwapens is relat ief klein. Zij 
hebb en echter wel een tam elij k grote impac t op de inb eslag nam ec ij f ers, omdat er per inbeslag-
nam e sprak e is van een aan zien lij k e hoe vee lh eid wapens.  
 
Vuurwapens als subject van handel 
 
Zowel lega le als illega le vuurwapenha ndelaren hebb e n vuurwapens in hun bezit. Voor hen is het 
vuurwapen een product, zij drijve n er handel mee. Het doel dat hierm ee nagestree fd wordt, is het 
genereren van winst. In het illeg al e circuit bren gt, zoals reeds aan ge ge ven, de (neve n)ha ndel in 
vuurwapens ook een zek ere status met zich mee.  
 
Wapens die de vuurwapen handelaren in hun bezit hebben, worden nie t onm iddellij k gebruik t. De 
handelaar is echter slechts een tussenstat ion: als het wapen van eig en aar verandert en zijn doel 
als product voor de handelaar gediend heef t, kan de nieuwe eige na ar het voor zijn eigen doel  
– als (crim ineel) gereedschap, voor de eig en veil igh eid of als objec t van verzam eli ng – gebruik en.  
 
4.11.  Samenvatt ing 
 
In dit hoofdstuk is gek ek en naar de consistent ie en betrouwba arhe id van de registratie van vuur-
wapens in VDS. Op basis van VDS geg ev ens en aan vullin gen uit de basisreg istratie zij n aan tal le n 
en typen in beslag genom en vuurwapens in bee ld gebracht. Tevens is gek ek en onder welk e 
omstandigheden vuurwapens in besla g worden gen om en en wat motieve n zij n om vuurwapens te 
bezitt en. Sam envat tend kan het volg ende worden gezegd: 
 
Twaalf van de 25 politi ereg i o's kunnen in eerste insta nt ie op basis van de enquête als goed ge-
kwalif ic eerd worden met betrekk ing tot consistent ie en betrouwba arhe id van invo er van scherp-
schietende vuurwapens in VDS. Voor één regio blij k t de invoer toc h niet betrouwbaar.  
 
In de jaren 2001, 2002 en 2003 zijn respecti ev el ij k 1.772, 1.932 en 1.777 scherpschiet ende 
vuurwapens in beslag gen o m en. Ongeve er 60% hierva n zij n pistol en. Daarna zij n geweren in 
aant al het meest belan grij k. Het aant al in besla g geno m en verborge n vuurwapens laat een daling 
zien.  
 
De aanta ll en in besla g gen om en scherpschietende vuurwapens in de periode 2001 – 2003 liggen 
een stuk lag er dan in de vooraf gaande jaren maar hog er dan in de eerste helf t van de jaren 90. 
Mogel ij k e verk laringen zij n de betrouwbaarheid van gebruik te bronn en, grote aandacht van de 
politi e eind jaren 90 en toe genom en alerthe id van bezitters.  
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De registrati e van gas- en alarm wapens in VDS is voor een beh oorlij k aantal regi o's (onge ve er 
tweederde) slecht, hoe wel zij op één na in de enquête aan ge ven dit wel consiste nt en betrouw-
baar te doen. Vrij we l geen enk ele regio voert im itati e wapens consistent en betrouwbaar in VDS in. 
Slech ts vier regio's hebb en dit ook zelf in de enquête aange ge ven.  
 
Scherpschi etende vuurwapens worden in de meeste geva ll en aan getrof f en zonder gebruik (ruim 
50%) en nog maar wein ig inge le verd (onge ve er 5%). In geva l van inbeslagn am e op heterdaad 
betref t het voornam elij k bedreig in gen, drugshandel en –be zi t en pogin g tot moord/doodslag.  
 
Gas- en alarm wape ns worden in driek wart van de geva lle n aang etrof f en zonder gebruik. Bijna 
een kwart wordt in beslag genom en op heterdaad. Het gaat daarbij voornam elij k om bedreigin g, 
drugsbezi t en –handel en overval le n.  
 
Bij preve nti ev e fouill eeracti es worden maar wein ig vuurwapens aan getrof f en. Toch bet ek ent dit 
niet autom atisch dat het doel (een betere bestrijding van het wapen ge weld in de sam enle vi ng) 
niet bereik t wordt.  
 
Redenen om ille gaa l vuurwapens te bezitte n, zijn ten eerste het gebruik als (crim inee l) instrument, 
ten tweede het tegen ga an van gevo ele ns van onvei li g heid, ten derde verzam elen of bewaren en 
ten vierde handel.  
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H o o fds tu k 5 
 
Vuurwapenincidenten 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt een bee ld geschetst van de aard, omvang en ont wik k eling van vuurwapen-
incident en in Nederland. Een vuurwapenincident is gedefini eerd als een voorva l waarbij een 
illeg aal vuurwapen is gebruik t om mee te dreigen of te schieten. Ook bedreigi ng met een gas- of 
alarm wapen of een im itatie wape n, wordt hierbij als een vuurwapen inc ident besch ouwd.  
 
In dit hoofdstuk kom en alle en vuurwapeninc idente n aan de orde waarvan melding is gem aak t bij 
de politi e. In eerder onderzoek van Spapens en Bruinsm a (2002b) werd op basis van een uitge-
breide invent arisat ie bij alle polit iereg io's een om vangschatti ng gem aak t van het aanta l schie t- en 
dreig inc identen in Nederland. Op basis van deze inven tarisati e werd gescha t dat in Nederland in 
1998 in tot aal 4.881 vuurwapen inc identen plaatsvonden. In 1999 is sprak e van een stij g ing naar 
5.155 incidente n. Dit aant al daalt in het jaar 2000 echt er weer naar 4.617 voorval l en.  
 
Bij de dataverzam eling voor dit onderzoek is de werk wij ze van Spapens en Bruinsm a (2002b) niet 
herha ald, maar ligt de focus op het inventariseren van de bruik baarhe id van VDS bij het vaststel-
len van de aard en de om vang van vuurwapen be zit en -gebruik (zie ook hoofdstuk 3). Allereerst 
wordt nage gaa n in welk e regio's de registrati e van incident en in VDS volledig is. De resultate n van 
deze verk ennin g worden beschreve n in paragraaf 5.2. Daarna worden in paragraaf 5.3 voor de 
regio's met een complete registrat ie in VDS de ont wik k elingen over de jaren 2001 tot en met 2003 
nader bek ek en en vergel ek en met de gege ve ns over eerdere jaren. Met betrekk ing tot vuur-
wapen gebruik bij overval le n is nadere inf orm atie geha ald uit het Landelij k Overva lle n Registrat ie-
systeem (LORS). Deze geg eve ns zijn separaat verzam eld en worden gerapporteerd in paragraaf 
5.4. Vervol gens wordt in paragraaf 5.5 – met het oog op de nog beperk te volledigheid van VDS – 
bek ek en in hoe verre HKS (als aanvulli ng) bruik baar is om de aard en van om van g van vuur-
wapen inc idente n vast te stell en. 
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5.2.  Registrat ie van vuurwapenincidenten in VDS 
 
In het laatste VDS-jaarverslag van de KLPD (dNRI 2004) wordt aan geg ev en dat veel regi o's nog 
geen dekk ende registrat ie voeren van het aanta l schie t- en dreig inc ident en. De enquête die in het 
kader van het onderhavi ge onderzoek werd uitge zet, 35 beva tte een aan tal vragen om nader zicht 
te krijgen op deze onvol ledighe id van VDS. Met deze inf orm atie kunnen de VDS-data worden 
gewo gen. Uit de enquête blij k t dat wat betref t het registreren van vuurwapeni nc identen slechts vijf 
regio's (Gelderland-Midden, Zaanstreek-Waterland, Haag landen, Rott erdam-Rijnm ond en 
Braba nt-Noord) een consistente en voll edige registrat ie heb ben bij ge houden in de periode van 
2001 tot en met 2003. Deze regi o's not eerden zowel schiet inc ident en met scherpe wapens als 
met niet-scherpe wapens en hanteerden daarbij de landelij k e VDS-criteria, die identiek zij n aan 
die van het onderzoek van Spapens en Bruinsm a (2002b). Hierbij geldt als criterium om een 
schieti nc ident op te nem en in de tell in gen dat het slach tof f er het vuurwapen daadwerk elij k moet 
hebb en gezie n, danwel dat er ander fysiek bewijs is van een vuurwapen inc ident. Soms is uit 
bewijsm ateriaal af te leiden (zoa ls verwondinge n, bloedsporen, achtergeb le ven patroon hulzen of 
kogelgate n) dat een scherpschietend vuurwapen is gebruik t. De cont inuïte it en volledighe id van 
invoer van gege vens is alle en bij deze vijf regi o's gewa arborgd, zo blij k t uit de enquête. 
Gedurende de gehe le periode die centraa l staa t in dit onderzoek werden alle rele v ante schiet-
incident en act ief met behulp van een uitge zett e zoekstring uit de basisreg istrati e van de poli tie 
geselec teerd, waarna vuurwapenexperts cen traa l de invo er in VDS verzorgden. 
 
Daarna ast zijn er drie regi o's die het aant al vuurwapen i nc identen wel consta nt heb ben ing ev oerd 
over de periode 2001 tot en met 2003, maar die allee n die incidenten registreren waarbij daadwer-
kelijk vuurwapens en muniti e in beslag gen om en zij n. Dit betref t de regio's Gelderland Zuid, 
Limburg Noord en Limburg Zuid. Op basis van de VDS-gege ve ns van deze regio's kunnen hela as 
geen uitsprak en worden gedaan over de ont wik k elinge n van het aant al vuurwapeninc identen, 
omdat de gehan teerde sele c tie wij ze van de regio's vergel ij k ing met eerder onderzoek belem m ert.  
 
De registrati e in VDS in de overige regi o's is te onvo ll edig of te inconsiste nt om de om vang en 
aard van vuurwapen inc identen betrouwba ar in kaart te breng en. Er zijn regio's die alleen inc iden-
ten registreren die zij via de Technische Recherch e aange le verd krijgen. Daarna ast zijn er veel 
regio's die aan ge ve n – om legi o redenen – in een van de jaren beperk t te heb ben gereg istreerd. 
 
Inschatting van missings in VDS 
 
Tabel 5.1 geef t weer hoe ve el schi et- en dreigi nc idente n in tot aal voor de jaren 2001 – 2003 in 
VDS werden ing ev oerd.  
− Incidentc ate gorieën in VDS waaronder schieti nc idente n weg geschreven worden zijn de 

categorieë n: Dood door schuld, Liquidatie – moord/doodslag, Moord/doodslag, Onge luk, 

                                                           
35. Onder alle vuurwapenc ont ac tpersonen van de regional e polit i ek orpsen. 
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Overval – moord/doodslag, Overval – poging moord/doodslag, Pogin g tot moord/doodslag, 
Pogin g tot zelfdoding, Stroperij, Verniel ing en Zelfdoding.  

− Dreig inc ident en worden in VDS weg geschreven onder de incidentc at egorieë n Afpersing 
(hoofdzak elij k straatrove n, als wel wordt geschoten val t dit onder pogi ng moord/doodslag; 
zwa arste feit weegt), Bedreigi ng, Openlij k e gewe ldpleg ing, Overva l, Poging tot afdreigi ng, 
Pogin g tot overval, Vrijh eidsberoving en Zedenm isdrijf. 

 
Wanneer de aant al len inc idente n die onder deze schi e t- en dreigc at egorieë n van VDS vallen 
verge lek en worden met de totaa lschatt ing en van het aanta l schie t- en dreigi nc identen door 
Spapens en Bruinsm a (2002b), ontstaat een beeld van de om vang van het aant al 'missings'. 
Zouden we bij voorbee ld uitgaan van een scen ario van een gelij k blij ve nd aant al vuurwapen-
incident en in de afge lopen vier jaar dan zouden we met VDS zowel voor wat betref t de schiet-
incident en als voor de dreig inc ident en slechts onge veer een derde van het totaa l aanta l 
incident en in kaart hebbe n. 
 
Tabel 5.1.  Aantal schiet- en dreigincidenten voor alle politieregio's. Cijfers van 2001 t/m 2003  
op basis van VDS. Ter indicatie voor volledigheid van registratie zijn de cijfers van 2000 
weergegeven. 
 

Registrati e in VDS  omvangschatt i ng 2000 
2001 2002 2003 

Schiet i ncidenten 964 301 356 326 
Dreiginc identen 3653 1595 1730 1525 
Totaal vuurwapeninc identen 4617 1896 2086 1851 

 
5.2.1. Schiet incidenten 
 
Voor de vijf regio's die in de periode 2001 – 2003 cont i nu en volledig hebbe n inge voerd in VDS 
kan uit VDS onderstaand overzic ht worden gem aak t van schie tinc idente n.  
 
Tabel 5.2.  Aantal schietincidenten 2001 - 2003 
 
 2001 2002 2003 
Gelderland Midden 9 15 13 
Zaanstreek Waterland 8 13 6 
Haaglanden 46 33 43 
Rotterdam Rijnmond 91 129 77 
Brabant Noord 17 18 16 
Totaal 171 208 155 

 
Het totaa l aanta l schi eti nc idente n in de vijf regio's stijgt van 2001 naar 2002 maar laat daarna 
weer een daling zien. In tab el 5.3 is af te lezen dat de piek in 2002 voornam elij k het gevo lg is van 
een hog er aanta l pogi nge n tot moord/doodslag in de vijf regio's.  
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Tabel 5.3. Typen schietincidenten 2001 - 2003 
 
 2001 2002 2003 
Poging tot moord/doodslag 91 126 86 
Moord/doodslag 32 28 16 
Vernieli ng met scherp vuurwapen 0 24 27 
Zelfdoding 15 10 12 
Vernieli ng 14 6 2 
Overval – poging tot moord/doodslag 4 5 4 
Poging tot zelfdoding 6 4 1 
Liquidatie 3 2 4 
Ongeluk 3 0 2 
Ongeval – moord/doodslag 1 2 1 
Stroperij 2 1 0 
Dood door schuld 0 0 0 
Totaal 171 208 155 

 
5.2.2. Dreigincidenten 
 
Uit tabe l 5.4 blij k t dat het aanta l dreig inc ident en waarbij een vuurwapen werd gebruik t in 2001 en 
2002 voor de vijf regio's ongev eer gelij k was. In 2003 is een scherpe daling opgetreden: het aanta l 
dreig inc identen is twe ederde van het aant al in de voorgaande jaren.  
 
Tabel 5.4.  Aantal dreigincidenten 2001 - 2003 
 
 2001 2002 2003 
Gelderland Midden 125 181 100 
Zaanstreek Waterland 27 30 26 
Haaglanden 114 190 162 
Rotterdam Rijnmond 711 598 303 
Brabant Noord 231 149 203 
Totaal 1208 1148 794 

 
Typen incidente n die in 2003 veel minder voork om en dan in 2002 zijn afpersing en bedreig ing en 
overva ll en (zie tab el 5.5). Met nam e in de regio Rotterdam-Rijnm ond is het aant al afpersinge n, 
bedreig ing en en overva lle n sterk teruggelopen : van 195 afpersing en in 2001 tot 54 in 2003 en van 
279 bedreig ing en in 2001 tot 161 in 2003. Afpersing en bedreigin g zij n vorm en van crim inalit eit die 
vaak door jon geren worden geplee gd. Jeugd is één van de operati one le priorite ite n van de regio 
Rotterdam-Rijnm ond. Overlast door de jeugd wordt teruggedrongen en er wordt ze een beter 
perspecti ef geboden. Hiervoor wordt een schoo ladoptieplan met de naam 'Doe Effe Norm aal' 
ing e zet. 36 Ook in andere regio's wordt dit soort init iat ie ve n ontplooid, gericht op de jeugd. Tot 
decem ber 2002 liep in Zaandam bijvoorbee ld een grat is boksprojec t waarbij jong eren regelm atig 
contac t hadden met polit ie en straat hoek werk.  
 

                                                           
36. Algem een jaarverslag 2003 Rotterdam-Rijnm ond, 2004. 
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De verk laring voor een daling van het aan tal inc idente n dat de strengere wapen wetge vi ng in 
omringende landen het lastiger heef t gem aak t om een vuurwapen te bem ac htige n, is problem a-
tisch. Eén van de wapenexperts meent dat de invoer van wapens hierdoor is ingeperk t. Een 
andere expert merk t daarenteg en op dat het via internet steeds makk elijk er is geworden om aan 
wapens te kom en. Het gebrek aan geg ev ens over invo er van vuurwapens maak t het onm ogelij k 
om conc lusies te trekk en over het verba nd tussen strengere buiten la ndse wetg ev i ng en daling van 
het aant al incident en met vuurwapens. 
 
Tabel 5.5. Typen dreigincidenten 2001 - 2003 
 
 2001 2002 2003 
Bedreiging 586 541 447 
Overval 260 277 167 
Afpersing 231 211 96 
Poging tot overval 35 33 41 
Poging tot afpersing 30 29 17 
Vrijheidsberoving 28 23 11 
Openlijk e geweldpleging 25 27 9 
Zedenmisdrijf 13 7 6 
Totaal 1208 1148 794 

 
 
5.2.3. In beslag genomen vuurwapens bij  schiet-  en dreigincidenten 
 
In hoofdstuk vier is ing ega a n op de inb esla gnam es van scherpschiete nde vuurwapens. Per in 
besla g genom en vuurwapen is gek ek en naar de aanl eiding. Belangrij k e aanle iding en blek en 
bedreig ing, drugshandel en –be zi t en pogin g tot moord/doodslag. Aanleiding is echter niet gel ij k 
aan incident. Soms is voor een aant al in beslag gen o m en vuurwapens de aanl eiding één en 
het zelfde incident. In deze paragraaf bek ijk en we daarom incident en waarbij meer vuurwapens in 
besla g zij n genom en. De gebruik te data zijn die van de vijf regio's die VDS conti nu en voll edig 
invoeren. 
 
Bij 60 van de in het totaa l 534 schie tinc idente n over de periode 2001 – 2003, dus bij ruim 11% 
van de incidenten, blij k t meer dan één vuurwapen in beslag te zijn gen om en. In 2001 zijn er 15 
schieti nc idente n geweest waarbij meer vuurwapens in besla g zij n genom en, in 2002 en 2003 
respectie ve lij k 28 en 17. De inc identen waarbij meerdere wapens in besla g zij n genom en, staan in 
tabe l 5.6. 
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Tabel 5.6. Schietincidenten waarbij meer wapens in beslag zijn genomen 
 
Incident 2001 2002 2003 Totaal N Totaal % 
Poging tot moord/doodslag 8 14 13 35 58% 
Moord/doodslag 2 10 3 15 25% 
Poging tot zelfdoding 1 2 0 3 5% 
Zelfdoding 2 1 0 3 5% 
Stroperij 1 0 0 1 2% 
Overval – poging tot moord/doodslag 0 1 0 1 2% 
Liquidatie 1 0 0 1 2% 
Vernieli ng met scherp vuurwapen 0 0 1 1 2% 
Totaal 15 28 17 60 100% 

 
Met nam e bij pogin g tot moord/doodslag en moord/doodslag worden meer vuurwapens in beslag 
genom en. Het aanta l in beslag gen om en wapens per incident varieert van twe e tot zeve n. Omdat 
het schi eti nc idente n betref t, is er altijd sprak e van tenm inste één scherpschiet end vuurwapen. Bij 
15 incidente n is ook een onderdeel zoals een geluiddemper of houder in beslag genom en en bij 
14 incidente n een voor be- of afdreigin g geschik t wapen. In meer dan de helf t van de incidente n, 
nam elij k 36 van de 60 zijn er meer scherpschietende vuurwapens in beslag gen o m en. 
Bijvoorbe eld: In 2001 zijn bij een pogi ng tot moord/doodslag een machinege weer en pistoo l in 
besla g genom en en bij een poging tot moord/doodslag in 2003 zijn een pisto ol, een revol ver en 
een handgranaat in beslag genom en. Het incident waarbij de meeste scherpschiet ende 
vuurwapens in beslag zij n genom en, is een pogin g tot moord in 2002 waarbij zes verschil le nde 
typen pisto len zij n aange troff en.  
 
Voor het jaar 2003 is ook voor dreigi nc ident en gek ek en hoev eel wapens er in beslag zij n geno-
men. In dat jaar zijn er voor de vijf regio's in totaa l 261 dreiginc identen in VDS terug te vinden. Bij 
208 incident en (80%) is één wapen in besla g genom en. In 53 geval le n (zie tabe l 5.7) zijn er meer 
vuurwapens in beslag gen o m en, variërend van twe e tot en met zeve n.  
 
Tabel 5.7.  Dreigincidenten in 2003 waarbij meerdere wapens in beslag zijn genomen 
 
Incident N % 
Bedreiging 28 53% 
Overval 14 26% 
Poging tot overval 3 6% 
Vrijheidsberoving 3 6% 
Afpersing 2 4% 
Openlijk e geweldpleging 2 4% 
Zedenmisdrijf 1 2% 
Totaal 53 100% 

  
Meer dan de helf t van de dreig inc ident en waarbij meer wapens in beslag gen om en zij n, zijn 
bedreig ing en. Qua type wapens betref t het niet all een im itatie wape ns en gas- of alarm wape ns, 
maar ook scherpschietende vuurwapens. In één geval zij n bij een bedreig ing twe e ant i-tank-
wapens en een busje CN-gas in besla g genom en.  
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5.3.  Gebruik van vuurwapens bij  overval len 
 
Inform atie specif iek over overva ll en wordt in Nederland op nati o naal nive au gereg istreerd in 
LORS. Door de dNRI die dit inf orm atiesysteem beheert, wordt onderscheid gem aak t tussen een 
overva l en een straatroof. Onder het begrip 'overval' verstaat men het volge nde: 37 
− Het wegnem en of afpersen van enig goed, of een pogi ng daarto e. 
− Er moet daarbij sprak e zij n van gebruik van geweld of bedreig ing met geweld. 
− Er moet sprak e zij n van een afgeschermde ruim te waarin de overva l plaa tsvi ndt. Ook geplande 

waardetransporten, die weliswa ar in de open bare ruim te plaatsvinden, worden tot overva ll en 
gerek end. 38  

 
Onder straatroof verstaat de NRI het met geweld of bedreig in g met gewe ld wegn e m en of afpersen 
van enig goed, geplee gd tegen persone n die zich niet in een afgeschermde ruim te bevinden, of 
een poging daartoe. Straatrove n worden niet op landelijk nive au gereg istreerd.  
 
Tabel 5.8.  Vuurwapengebruik bij overvallen, op basis van LORS39 
 
 Aantal overvall en Met vuurwapen gepleegd 40 Vuurwapenge brui k

(% )
1996 2.032 1.138 56%
1997 2.301 1.035 45%
1998 2.363 1.362 58%
1999 2.407 1.375 57%
2000 2.794 1.438 51%
2001 2.571 1.378 54%
2002 2.594 1.420 55%
2003 2.432 1.298 53%

 
De registrati e van overva ll e n in LORS (zie tabe l 5.8) laat in de loop van de jaren negen tig een 
gestag e stij gi ng van het aantal overval len zien : van rond de 2000 in 1996 naar rond de 2500 in de 
afgelopen drie jaren. In het jaar 2000 was sprak e van een extreem hoog aanta l overva ll en ten 
opzic hte van de andere jaren. In de jaren 2001 tot en met 2003 blij f t het aant al overva ll en redelij k 
stabie l.  
 

                                                           
37. Poorter en Hoevers: 2000, p. 27. 
38.Onder het begrip gepland waardetransport vallen ook ondernem ers die geld naar de bank brengen, professionel e 
geldlopers, alsmede bezorgers van maalti jden. Poorter en Hoevers: 2000, p. 27. 
39. Deze cijf ers zijn afzonderlijk verzam eld door r aadpleging van het LORS. Deze gegevens kunnen derhalve niet 
worden vergelek en met de data zoals beschik baar in VDS. Het LORS is complet er voor wat betreft het aant al over-
vallen gepleegd met vuurwapen, maar gegevens over de gehant eerde wapens zijn enk el uitgewerkt op basis van de 
waarnem ingen van getuigen. In het VDS worden vervolgens de in beslag genomen vuurwapens bij overvall en nader 
beschreven. 
In deze kolom is het aant al inc identen genot eerd waarbij door getuigen van een overval een of meerdere vuurwapens 
werden gesignal eerd. Daarbij werd uitgegaan van de algem een gehant eerde definiti e in dit rapport.  
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Uitsprak en over het gebruik van vuurwapens bij deze overval le n zij n all een in glob ale zin mogel ij k. 
Uit de registrati e van LORS valt niet op te mak en of het wapen een scherpsch iete nd wapen, een 
gas- of alarm wapen of een im itatie wape n betrof. Even m in blij k t uit de registrat ie of het vuurwapen 
wel of niet geladen was. In LORS wordt enk el de waarnem ing van het wapen door de getuige n 
en/of slacht of f ers van overvall en gereg istreerd. Wanneer een wapen vervo lge ns wordt aang etrof-
fen kan inf orm atie nader gespecif ic eerd worden, maar hier worden in LORS geen codes aan 
toeg ek end. Dan kan derhal ve het type vuurwapen niet met zek erheid worden ach t erhaa ld en blij f t 
men afhank elij k van hetge e n de betrok k enen heb ben gem eld.  
 
Uit tabe l 5.8 kan tevens worden afge le zen dat bij onge veer de helf t van de overva lle n gebruik 
gem aak t wordt van een vuurwapen. Volgens de overvall en registrat ie in LORS werd er in 2001 
daadwerk elij k geschoten bij 74 overva ll en, in 2002 bij 75 overval len en in 2003 bij 54 overva lle n. 
Een verk larin g voor deze daling zou kunnen zij n dat het aanhoudend hoge aanta l overva ll en met 
vuurwapenge bruik in 2001-2002 aanle iding is gewe est voor investering en in een betere beve il i-
gin g tegen overval len. Nadere gege vens hierover ont brek en.  
 
Uit tabe l 5.9 blij k t dat het oplossin gspercent age bij overva ll en waarbij (minim aal) één vuurwapen 
werd gebruik t in 2002 en 2003 lager ligt dan het oplossingspercen tag e voor overva lle n in 2001. 
Het oplossingspercen tag e verloopt van 40% in 2001 naar 29% in 2002 en 32% in 2003.  
 
Tabel 5.9. Overvallen met gebruik van één of meer vuurwapens 
 
 Aantal Aantal opgeloste 

overvall en met een 
vuurwapen 

Oplossings-
percent age 

2001 1.378 557 40% 
2002 1.420 415 29% 
2003 1.298 418 32% 

 
Vuurwapens gebruikt bij overvallen 
 
In het onderhav ige onderzoek is aan de hand van geg eve ns uit LORS in kaart gebracht welk e 
typen vuurwapen zij n gebruik t tijdens overval len. De waarnem ingsge ge vens over de jaren 1998 
tot en met 2003 worden in tabe l 5.10 nader gespec if ic eerd. Het gaat daarbij om de kwalif ic at ie die 
door de aang ev ers of getuigen is gege ven over de aard van het vuurwapen. Het betref t derhalv e 
niet een expertoordeel. Tevens is niet met zek erheid vastgeste ld of het om een scherpschie tend 
danwel een niet-scherpschi etend vuurwapen ging. Dit verk laart bijvoorbee ld het relat ief lage 
aant al geval le n waarin het gebruik van een im itatie vuurwapen is vastgesteld, terwij l uit andere 
inf orm atie blij k t dat vee l overva ll en met niet-scherpsch iete nde vuurwapens worden geple egd. In 
tabe l 5.10 kunne n de cate g orieë n 'pistoo l, revo lv er en vuistvuurwapen type onbek end' derhalv e 
zowel scherpsch iete nde wapens als gas-, alarm- en imitat ie wape ns bevatt en.  
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Tabel 5.10. Door getuigen waargenomen vuurwapens en explosieven bij overvallen, op basis van 
LORS (2001-2003); op basis van Spapens en Bruinsma (2002b) (1998-2000)41 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Pistool 1.060 1.054 1.189 1.060 1.024 998 
Vuistvuurwapen/schiet wapen onbek end type 381 434 386 356 415 375 
Revolver 114 118 99 84 76 59 
Autom at isch vuurwapen 38 26 38 25 28 15 
Geweer 29 19 29 10 8 9 
Riotgun 23 19 15 6 6 6 
Explosief/handgranaat 12 5 1 1 7 11 
Gas-/alarmpistool 0 0 6 4 10 6 
Imitat i evuurwapen/luchtdruk 0 0 7 3 4 2 
Bazook a/raket werper 1 2 0 0 0 1 
Totaal 1.658 1.677 1.770 1.549 1.578 1.482 

 
Uit de cijf ers in tabel 5.10 blij k t dat de meeste getuige n en/of slacht of f ers van overva lle n een 
pistoo l rapporteren als het gebruik te vuurwapen. Een onbek end vuistvuurwapen (dat wil zegge n: 
eve nee ns een pistoo l of revol ver, waarbij ech ter niet bek end is of het om een scherpschiete nd of 
niet-scherpschi ete nd wapen ging) is de tweede grootste cate gorie. Geweren worden voor over-
valle n nauwel ij ks gebruik t. Speci al e aandacht vrage n de riotguns, de autom atische wapens, de 
bazook a's en de explosie ve n en handgranate n. Deze kunne n door de getuigen doorgaa ns duide-
lijk aan hun vorm van andere wapens worden onderscheiden; 3% van het tot aa l aanta l wapens 
dat is gebruik t bij overval le n is in 2000 tot één van deze categ orie ën gerek end. Het aanta l riotguns 
neem t daarbij tussen 1998 en 2003 lich t af, het aanta l explosiev en (inc lusief handgranat en) neem t 
eerst af, maar is in 2003 weer toe ge nom en tot het zelfde niveau als in 1998. Het aant al autom a-
tische wapens en bazook a's dat wordt gebruik t bij overva lle n blij f t zo goed als gelij k maar is in 
2003 lager dan in alle andere jaren. 
 
5.4.  Kwalitei t  van de registrat ie van vuurwapenincidenten in HKS 
 
Omdat de registrat ie in VDS maar voor vijf regio's consistent en volledig is in de periode 2001 tot 
en met 2003 is ook nagega an in hoe verre op basis van HKS een voll edig bee ld van 
gereg istreerde vuurwapen i nc identen zou kunne n worden gevormd. Om deze vraa g te 
bean t woorden, is als volg t te werk gegaa n. 
 
De focus is gerich t op alle incidenten in HKS die vallen onder de cat eg orie 'met behulp van een 
vuurwapen'. Deze aanta ll e n inc identen naar jaar en regio worden verge lek en met een aan tal 
andere bron ne n: 

                                                           
41. In de tabel is weergegeven het aant al waargenom en vuurwapens en explosieven bij overvall en. De totalen kom en 
niet overeen met het overzic ht van het aant al overvall en met gebruik van een vuurwapen (Tabel 5.9). Verschill en zijn 
gelegen in het feit dat hier een overzic ht wordt geboden op het niveau van het vuurwapen en niet op het niveau van 
het inc ident; het komt immers vaak voor dat over vallen worden gepl eegd met gebruik van meerdere vuurwapens. 
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− de codering van HKS-incidente n uit het onderzoek van Spapens en Bruinsm a (2002b); 
− de schatt ing van aant al len vuurwapeni nc idente n door Spapens en Bruinsm a (2002b); 
− VDS-gegev ens; 
− LORS-gege vens (overva ll e n); 
− CBS (aant al moorden). 
 
Daarna ast worden de aant all en in HKS geregistreerde incident en bek ek en op consistenti e per 
regio door de jaren heen en zijn verschil len tussen regio's in kaart gebracht. De aant al len geregi-
streerd onder 'WWM' zijn buite n de verge lij k ing gela te n, omdat deze aan tal le n sterk kunnen 
fluctueren van weg e gericht e acti es van regio nal e politi ek orpsen.  
 
Bevindingen 
 
In tabel 5.11 staa t het aant al delic ten in HKS naar jaar en regio weergeg ev en. Hierbij valt een 
aant al zak en op: 
1. Het aanta l gereg istreerde delict en in 1998 is ruim twee keer zo hoog als in latere jaren. Allee n 

voor de regio's Gronin gen, Friesland en IJssell and geldt dit niet (zie lic htgrij ze arcering en). 
2. In 2003 is in Utrecht niets geregistreerd. In Friesland geldt dit voor 1999 en ook 2000 duidt op 

een duidelij k e onderregistratie. V oor IJssell and zijn de aant allen voor alle jaren aan zie n l ij k 
lag er dan in andere regio's (zie lich tgrij ze arceringe n). 

3. Ten slotte is er een aanta l regi o's met aan zien lij k e verschil len tussen de jaren (zie donk ergrij ze 
arceringe n). Het meest voor de hand ligge nd is een stabi el patroon (gele idelij k e stij gin g, 
geleidelij k e daling of handhaving van een zelfde nive au). Voor de gearceerde regio's geldt dat 
er sprak e is van een zeer sterk e daling (Noordoost Gelderland, Haagla nden, Brabant Noord en 
Limburg Noord) of van een afwij k ing in specif iek e jaren (Gelderland Midden, Gelderland Zuid 
en Noord Holland Noord). Van Amsterdam Amstella nd is bek end dat in HKS alle en zak en zij n 
vastg ele gd waarbij een verdachte kon worden aan geh ouden. Dit betref t onge veer de helf t van 
het aant al vuurwapeni nc identen. 
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Tabel 5.11. Aantal delicten 'met behulp van vuurwapen' per jaar (excl. WWM) 
 
 JAAR 
 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Spapens en Bruinsma 
(2002b), gegevens 

betreffende het jaar 
2000 *

Regio       
Groningen 18 42 67 37 41 56 140 
Friesland 54 -  6 28 55 82 nb. 
Drenthe 62 42 59 59 51 57 64 
IJsselland 8 3 7 5 12 11 106 
Twente 306 132 123 150 161 129 106 
Noord-Oost Gelderland 286 175 151 108 117 75 134 
Gelderland Midden 384 146 159 87 123 98 203 
Gelderland Zuid 268 149 146 132 120 73 119 
Utrecht 728 380 366 362 338 -  314 
Noord Holland Noord 420 161 97 106 153 142 83 
Zaanstreek Waterland 220 90 96 63 63 56 93 
Kennem erland 214 76 83 91 110 70 171 
Amsterdam Amstelland 238 125 103 96 71 72 650 
Gooi- en Vechtstreek 154 79 80 67 65 63 71 
Haaglanden 760 436 397 279 278 223 373 
Hollands Midden 364 193 144 151 127 121 119 
Rotterdam Rijnmond 472 230 145 105 226 262 509 
Zuid-Holland Zuid 282 208 130 127 121 146 136 
Zeeland 146 78 82 107 85 96 47 
Midden en West Brabant 518 306 305 272 280 274 348 
Brabant Noord 308 173 101 95 68 45 246 
Brabant Zuid Oost 270 138 132 122 133 112 166 
Limburg Noord 286 142 136 71 111 67 96 
Limburg Zuid 510 251 196 179 198 180 185 
        
Totaal 7276 3755 3311 2899 3107 2510 4509 
* Nauwkeurige schat t i ng op basis van verschill ende bronnen. Cursieve cijf ers zijn exac t e cijf ers (dus niet geschat). 

 
 
In de laatste kolom van tab el 5.11 staat het aant al vuurwapen inc identen in 2000 dat door 
Spapens en Bruinsm a (2002b) op basis van handmati ge tell in gen nauwk eurig is vastg esteld. Dit 
aant al is niet zonder meer te vergel ij k en met het aant al in HKS geregistreerde vuurwapen inc iden-
ten in 2000, aange zi en HKS een andere registrati em ethode hante ert. Spapens en Bruinsm a 
(2002b) telden elk incident voor één. In HKS wordt elk proces verbaa l apart gereg istreerd. Bij één 
incident kunne n meer processen verbaa l opgem aak t worden, het ge en ertoe leidt dat er bij vol-
ledigheid van de registrat ie in HKS meer vuurwapen inc identen staan verm eld dan er gete ld zij n 
door Spapens en Bruinsm a (2002b). Uit hogere of eve n hoge aant al len in HKS als in het vuur-
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wape n onderzoek kan daarom niets over de voll edigh e id van HKS afge le id worden. Indien de 
aant al len in HKS lag er zijn dan in Spapens en Bruinsm a (2002b) kan echter gec onc ludeerd 
worden dat HKS niet vol ledig is. Uit tab el 5.11 blij k t dat dit laatste het geval is voor de regio's 
Groning en, IJssella nd, Gelderland Midden, Kenn em erland, Amsterdam Amstelland, Rotterdam 
Rijnm ond en de drie Braba ntse regio's.  
 
Aantal moorden in HKS 
 
Het CBS geef t een overzic ht van het aant al moorden per jaar in Nederland op basis van overlij-
densverk laringe n van artsen en dossiers van off ic ieren van justit ie. In tabe l 5.12 staat het aant al 
moorden volge ns het CBS weerge ge ven met in de laa tste kolom het aant al moorden (inclusief 
doodslag) in HKS. Vergelij k ing leert dat het aanta l moorden dat in HKS is gereg istreerd aanzi enl ij k 
lag er is dan het aant al volg ens het CBS. 
 
Tabel 5.12 . Aantal moorden per jaar volgens CBS en HKS. 
 
 CBS HKS*

 
Totaal 

Aantal moorden 
waarvan met 
vuurwapen

aant al moorden mbv. 
vuurwapen

1998 176 62 56

1999 203 73 44

2000 180 66 25

2001 202 63 19

2002 195 65 20

2003 202 59 30
Totaal 1158 388 194*
* Indien dood/letsel door schuld erbij op wordt geteld komt het totaal op 202  
 
In tabel 5.13 wordt het aant al moorden dat in VDS is geregistreerd door de vijf regio's waarva n de 
VDS-registrat ies als volledig beschouwd kunne n worden, verge lek en met het aan tal moorden dat 
in HKS staat geregistreerd voor deze vijf regio's. Ook hieruit blij k t dat HKS niet compleet is. 
 
Tabel 5.13.  Moord/doodslag in de vijf complete VDS-regio's* 
 
 2001 2002 2003 Totaal 
HKS ('met behulp van wapen') 6 7 4 17 
VDS ('schiet i nc ident', 'moord/doodslag bij overval') 32 28 16 76 

* Gelderland-Midden, Zaanstreek-Waterland, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Brabant-Noord  
 
Tot slot is het aanta l overva lle n in HKS nog verge lek en met het aant al overval len in LORS (zie 
tabe l 5.14). Uit HKS zijn de categorieë n 'afpersin g' en 'diefstal met geweld' genom en. Dit sluit 
nauw aan bij de definit ie van overval len in LORS (zie paragraaf 5.4). Hier valt HKS in 1998 duide-
lijk uit de too n, want zoa ls ook in tabe l 5.11 is geco nsta teerd, zijn de aan tal le n in 1998 veel hog er 
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zij n dan in de andere jaren. Voor de periode 1999-2003 is het aanta l overva ll en in LORS 20-50% 
hoger dan in HKS. 
 
Tabel 5.14. Vuurwapengebruik bij overvallen volgens LORS en HKS 
 
 LORS HKS verhouding LORS/HKS 
1998 1.362 2110 0,65 
1999 1.375 1164 1,18 
2000 1.438 1144 1,26 
2001 1.378 996 1,38 
2002 1.420 1109 1,28 
2003 1.298 854 1,52 

 
Kortom, de verge lij k ing van geg ev ens uit HKS met verschill ende andere bron nen laat consequent 
zien dat de aanta ll en in HKS geregistreerde vuurwapeninc identen onvo ll edig zijn. In welk e mate 
sprak e is van onderregistratie valt niet af te leiden; dit verschil t tussen de regiona l e polit iek orpsen 
en per delict. Daarnaast is er bin ne n een aanta l korpsen een dusdanig e fluctuatie over de jaren 
dat de mate voll edigh eid ook binnen een korps van jaar tot jaar lijk t te kunnen verschil len. Om 
deze redenen is het nie t moge lij k om op basis van HKS tot betrouwbare schatt in g en te kom en van 
het aant al vuurwapeni nc identen. 
 
5.5.  Samenvatt ing 
 
Slech ts vijf korpsen heb ben een consisten te en volledige VDS-registrat ie van vuurwapen inciden-
ten bijgeh ouden in de periode van 2001 tot en met 2003. Bij de andere politi ek orpsen is sprak e 
van onvo ll edige of inconsistente invo er van vuurwapeni nc identen. Door verge lij k ing van de cijf ers 
uit VDS over de periode 2001 tot en met 2003 met cijfers uit een eerder onderzoek (Spapens en 
Bruinsm a, 2002b) over de periode 1998 tot en met 2000 is een scha tti ng gem aak t van het aanta l 
schiet- en dreigi nc idente n dat in VDS is geregistreerd. Bij een gel ij k blij vend aanta l 
vuurwapeni nc idente n in de afgelopen vier jaar zou in VDS slech ts onge veer een derde van het 
totaa l aant al incidenten (zowel schi eti nc ident en als dreigi nc idente n) beva tten. 
 
Van de vijf polit ieregio's met betrouwbare gege ve ns over vuurwapeni nc ident en zij n de cijf ers 
nader gea na l yseerd.  
− Het totaa l aanta l schi eti nc idente n ligt voor de vijf regio's in de jaren 2001, 2002 en 2003 op 

respectie ve lij k 171, 208 en 155. Het gaat dan vooral om poging tot moord/doodslag, moord/ 
doodslag en vernie li ng met een scherp vuurwapen. 

− Het totaa l aanta l dreig inc idente n ligt voor de betref f ende regio's in de jaren 2001, 2002 en 
2003 op respecti ev el ij k 711, 598 en 303. Er is derhal ve een scherpe daling in 2003 te consta-
teren.  

− De daling van het aanta l dreig inc ident en in 2003 is vooral toe te schrijve n aan de sterk e 
afnam e van het aanta l afpersingen en bedreig in gen. Een mogelij k e verk laring hiervoor is de 
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inspanni nge n van de polit ie gericht op het terugdringen van crim inalit eit onder jong eren: een 
groep die vaak verant woordelij k is afpersingen en bedreigi ng en. 

− Bij onge ve er 11 procent van het tot aal aanta l schiet inc identen wordt meer dan één vuurwapen 
in besla g genom en (bij v oorbee ld bij huiszoek ing). Het gaat dan vooral om pogi ng tot moord/ 
doodslag en moord/doodslag. Bij dreig inc ident en wordt in onge veer 20 procent van de geva l-
len meer dan één wapen in besla g genom en. 

 
Aan de hand van geg ev ens uit LORS is in kaart gebrac ht welk e typen vuurwapens worden 
gebruik t bij overva ll en. Deze gege vens in LORS zijn gebaseerd op de kwal if ic atie die door de 
aang ev ers of getuige n wordt gege ven over de aard van / het type vuurwapen. Dit verk laart 
bijvo orbe eld het relati ef lag e aanta l geva ll en waarin het gebruik van een im itati evuurwapen is 
vastg esteld, terwij l uit andere inf orm atie blij k t dat veel overva ll en met niet-scherpschiete nde 
vuurwapens worden geplee gd. Het totaa l aanta l vuurwapens dat door getuigen is waarge nom en 
tijdens overva ll en lig t in de periode 1998 tot en met 2003 tussen de 1.500 en 1.800. Getuigen 
en/of slacht of f ers geven vaak aan dat een pistool is gebruik t als vuurwapen (in ongev eer 65% van 
de geval len). 
 
Omdat de registrat ie in VDS maar voor vijf regio's consistent en volledig is in de periode 2001 tot 
en met 2003, is nage gaa n in hoev erre op basis van HKS een vol ledig bee ld van gereg istreerde 
vuurwapeni nc idente n kan worden verkregen. Daartoe zij n de geg ev ens uit HKS vergel ij k en met 
cij f ers uit VDS, LORS (aant al overva ll en) en het CBS (aant al moorden met vuurwapen). Een 
verge l ij k ing van de cijf ers uit HKS met andere bron nen laat zien dat het aanta l in HKS 
gereg istreerde vuurwapen i nc identen onvo ll edig is. De conc lusie luidt dan ook dat het niet mogelij k 
is om op basis van HKS betrouwbare schatt ing en te mak en van of uitsprak en te doen over de 
ont wik k eling van het aanta l vuurwapeni nc idente n. 
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H o o fds tu k 6 
 
Smokkel en handel in Nederland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.  Inleiding 
 
Dit hoofdstuk gaat in op drie vragen: Wat is te zeg gen over de om van g van de ille gal e handel in 
vuurwapens in Nederland? Wie zijn de handelaren, smokk elaars en hun afnem ers? En welk e 
methoden van handel en smokk el worden gebruik t? Om deze vragen te bean t wo orden, zij n niet of 
nauwel ij ks nieuwe data verzam eld. Onlan gs verschee n nam elij k de onderzoeksrapporta ge Illegale 
vuurwapens in Nederland. Smokkel en handel (Spapens en Bruinsm a, 2004). De bevindingen uit 
dit onderzoek worden in dit hoofdstuk sam engeva t en waar relev ant aan ge vuld met andere 
recente lit eratuur. Bovendien zij n de resultate n van dat onderzoek ter toetsin g en aanvulli ng voor-
gelegd aan vuurwapen experts en lega le wapenh andelaren. Op basis van deze bronne n biedt dit 
hoofdstuk een bek nopt overzic ht van smokk el en handel van ille ga le vuurwapens in Nederland. 
 
Het feit dat in onderhavi g onderzoek geen nieuwe empirische onderzoeksgegev e ns met betrek-
king tot smokk el en handel van vuurwapens konden worden verzam eld, laat echt er onverlet dat 
het hier om een buiten ge w oon bel angrij k onderdeel gaat van de kenn is van vuurwapencrim inalit eit 
in Nederland. In hoofdstuk 3 is al aang ege ve n dat een sam enhangend, betrouwbaar en vooral 
realistisch inzic ht in de om vang, het bezit en het gebruik van vuurwapens meer kennis van net-
werk en en patrone n van smokk el en handel vergt dan op het oge nb lik bij de Nederlandse polit ie 
voorhanden is.  
 
Het accent ligt in dit hoofdstuk op scherpschiete nde vuurwapens. De wij ze waarop vuurwapens in 
Nederland worden ing ev oerd, verschi lt sterk per type: im itatie wapens, gas- en alarm wapens en 
scherpschiete nde vuurwapens legge n verschil le nde smokk el- en handelstrajec te n af. Gas- en 
alarm wapens worden vooral (lega al) door de gebruik ers gek oc ht in Duitsla nd en Belgi ë. Imitati e-
wapens worden lega al gek oc ht in vak antie landen als Spanj e en Turkije of besteld via het Internet. 
Van een substa nti ële ille ga l e binne nl andse handel in im itatiewapens en gas- en alarm wape ns is in 
Nederland geen sprak e. Scherpschie tende vuurwapens worden georgan iseerd naar Nederland 
gesm ok k eld of door de gebruik ers zelf vanuit het buite nla nd naar Nederland gebracht. Vuur-
wapen handelaren houden zich allee n bezig met scherpschiete nde vuurwapens.  
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6.2.  De i l legale vuurwapenmarkt in Nederland 
 
Naar schatt ing om vat de handel in illega le vuurwapens ong ev eer 5% van de tot al e vuurwapen-
handel (Small Arms Surve y, 2001; Raad van Hoofdcom m issarissen, Landelij k Platf orm Vuur-
wapens, 2003). Het gaat hierbij om vuurwapens die illegaa l door een particulier zijn verworven en 
via smokk el naar een ill ega le particuliere afnem er zijn doorgesluisd.  
 
6.2.1. Aanbod 
 
De vuurwapen vo ndsten van de afgelopen jaren wij ze n op een groe iende variati e aan soorten en 
typen vuurwapens. Ook is een tendens te constat eren dat de illeg ale vuurwapen m arkt aan het 
verzak elij k en is (Maalsté, Nijm eij er en Schol tes, 2002).  
 
Van oudsher kwam en vuurwapens vanuit de Verenigde Staten of het voorm alig Oostblok, al dan 
niet op legal e wij ze Nederland binn en. De Verenigde Staten waren een bela ngrij k bronl and, omdat 
wapens er relati ef gem ak k elij k verkrijgbaar zijn voor particulieren. Om de transportk osten laag te 
houden, werd meege lif t op een leg al e handelsstroom of gebruik gem aak t van postpakk etten. De 
handel vanuit voorm alig e Oostblok landen kreeg een extra impuls na de val van het IJzeren 
gordijn. Landen als Servië-Mont ene gro, Tsjechië, Bulgarije en Hongarij e waren belan grij k e bron-
landen. De meeste handvuurwapens die illega al in Nederland circuleren, waren echter geprodu-
ceerd in en gedistribueerd vanuit Kroati ë. Eind jaren negen tig is de handelsstroo m vanuit Servië-
Mont ene gro en Kroati ë aan zi enl ij k ingedamd. Sinds 2002 is Servië-Mont ene gro als bronla nd 
echter opnieuw sterk in opk omst.  
 
Op basis van opsporin gsonderzoek en inbeslagn am egege vens is de vuurwapensm ok k el vanuit de 
voorm alig e Oostb lok landen in kaart gebracht. 42 Voor de handel en smokk el van ille gal e vuurwa-
pens vanuit Belg ië geldt dat in mindere mate. Duidelij k is echter dat de om van g van de vuur-
wapensm ok k el vanuit Belgi ë in de loop van de jaren negen tig sterk is afgenom en. Als bronland 
voor de productie van vuurwapens neem t Belg ië – gezi en het aant al inb esla gna m es in Nederland 
– vooralsnog een belan grij k e plaats in. Hetzelfde geldt voor Duitsland. Het aanta l vuurwapens en 
tot scherpschi etende vuurwapens om gebouwde gas- of alarmpistolen dat uit Duitsland afk omstig 
is, neem t sinds 2001 toe. Eind jaren nege nti g werden korte tijd vanuit Groot-Britta nni ë vuur-
wapens naar Nederland gesm ok k eld, maar de meest substant ië le handelsstroom van ille ga le 
handvuurwapens bestaat sinds het einde van de jaren nege nti g uit om gebouwde Ital iaa nse 
alarmpistole n die vanuit Portugal naar Nederland werden gesm ok k eld. Deze Tanfogl iopisto len zij n 
populair onder Antil lia anse jongeren (45%), Surinam ers en Marokk anen (25%). Van de wapens 

                                                           
42. Registratiegegevens wijzen uit dat jaarlijks ten minste 400 à 500 illegal e vuurwapens in Nederland in beslag worden 
genom en die in voorm ali ge Oostblok l anden geproduceerd zijn. De  meest in beslag genom en vuurwapens zijn overigens 
afkomstig van legal e productief aci li t ei t en, met uitzondering van de verborgen vuurwapens uit Bulgarije of Kroatië, de 
merkvervalsingen van mac hi nepistolen en revolvers (Kroat ië) en de illegaal om gebouwde pistolen (Kroat ië) (Spapens en 
Bruinsm a, 2002a). 
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die in de periode 2000 – 2003 bij autochton e Nederlanders in beslag werden gen om en, is slechts 
10% een Tanf ogl io.  
 
Voor de periode 2001 tot en met 2003 is op basis van VDS voor de elf regio's waar de registrat ie 
als 'goed' is gek wa lif ic eerd (zie hoofdstuk 4) nagega an wat het productiel and van de in beslag 
genom en vuurwapens is.  
 
Tabel 6.1. Productieland scherpschietende vuurwapens in elf regio's, 2001 – 2003 
 
 2001 2002 2003 Totaal 
 N % N % N % N 
        
Italië 235 37% 218 35% 177 28% 630 
Duitsland 143 36% 123 32% 126 32% 392 
België 103 28% 147 40% 117 32% 367 
Verenigde Staten 99 30% 135 41% 99 30% 333 
Voormalig Joegoslavi ë 43 36 22% 63 39% 62 39% 161 
Spanje 28 29% 32 33% 37 38% 97 
Tsjechië 24 33% 19 26% 29 40% 72 
Rusland 18 26% 25 37% 25 37% 68 
Kroatië 29 44% 21 32% 16 24% 66 
Hongarije 20 32% 27 44% 15 24% 62 
Tsjechië 13 21% 21 34% 27 44% 61 
Frankrijk 20 34% 24 41% 15 25% 59 
Brazili ë 22 40% 18 33% 15 27% 55 
Oostenrijk 12 27% 20 44% 13 29% 45 

 
In tabel 6.1 zijn de bela ngrij kste productiel anden opge nom en. In de jaren 2001 tot en met 2003 
kom en uit deze productie la nden gezam enlij k 93% van het totaa l aant al in beslag genom en 
scherpschiete nde vuurwapens waarva n het productiel and bek end is. Landen als Portugal, Turkije, 
Egypte of de Filippij nen produceren slechts enk ele van de in Nederland in beslag genom en 
vuurwapens en zijn daarom nie t in de tab el opgen om en. In Ital ië wordt het belan grijkste deel van 
de aang etrof f en vuurwapens geproduceerd. Ongeve er een kwart van de in beslag genom en 
vuurwapens kom t er vandaan. Landen waar ook een behoorlij k aanta l van de in Nederland in 
besla g genom en vuurwapens geproduceerd worden, zijn Belg ië en Duitsland.  
 
Het percenta ge in besla g genom en vuurwapens dat in Ital ië geproduceerd is, laat een dalin g zie n 
over de periode 2001 – 2003. Het percent ag e daalt van 37% in 2001 naar 28% in 2003. Een 
stij ging is daaren teg en te zien in vuurwapens geproduceerd in voorm alig Joegoslav ië (22% in 
2001, 39% in 2002 en 2003).  

                                                           
43.  Deze tabel is gebaseerd op de polit i eregistratie (aangetroff en vuurwapens). Daarin wordt het label '(voorm alig) 
Joegoslavi ë' gebruikt. Historisch en staatkundig is deze term onjuist. Het is echt er moeili j k om in dit specif i ek e geval 
het productieland van het vuurwapen precies te duiden, omdat (onderdelen van) vuurwapens van uiteenl opende 
ouderdom kunnen zijn en de staatsgrenzen in voorm ali g Joegoslavi ë sinds het begin van de jaren negent i g aan 
verandering onderhevig zijn gewe est. 



 

90 

Tabel 6.2. Merken scherpschietende vuurwapens in elf regio's, 2001 – 2003 
 
 2001 2002 2003 Totaal 
 N % N % N % N % 
Tanfogl i o (Italië/Portugal) 164 32% 148 26% 106 21% 418 26% 
FN (België) 98 19% 134 23% 112 22% 344 22% 
Zastava (Joegoslavi ë/Servië) 35 7% 63 11% 60 12% 158 10% 
CZ (Tsjec hië) 32 6% 38 7% 51 10% 121 8% 
Smith & Wesson (VS/Kroatië) 34 7% 57 10% 24 5% 115 7% 
Beretta (Italië/VS/Brazil i ë) 33 6% 26 5% 36 7% 95 6% 
Walther (Duitsland) 21 4% 25 4% 41 8% 87 5% 
HS (Kroatië) 28 5% 17 3% 12 2% 57 4% 
FEG (Hongarije) 20 4% 22 4% 14 3% 56 4% 
Colt (VS) 17 3% 12 2% 19 4% 48 3% 
Star (Spanje) 16 3% 16 3% 16 3% 48 3% 
Mauser (Duitsland) 20 4% 15 3% 10 2% 45 3% 

 518 100% 573 100% 501 100% 1592 100% 

 
In tabel 6.2 zijn de merk en terug te vinden die het meest in besla g genom en werden in de periode 
2001 – 2003. Ruim de helf t van de in beslag gen om en vuurwapens zijn van deze merk en, het 
overige deel wordt gevormd door een vee lhe id aan merk en waarva n er per jaar tien of minder in 
besla g genom en zij n.  
 
Het merk vuurwapen dat het meest in beslag genom en wordt, is de Tanf ogli o, een tot scherp-
schietend vuurwapen om gebouwd gas/alarmpistoo l. Dit wapen is afk omstig uit Itali ë en verk laart 
voor een belan grij k deel waarom Italië hoo g scoort als productiel and. In 2001 bestond 70% van de 
wapens afk omstig uit Italië uit Tanf ogl io's. Dit percenta ge daalt tot 60% in 2003. Tegelij k ertijd stijgt 
het percenta ge Beret ta's uit Ital ië van 13 tot 18%. Vanaf 1997 zijn 710 Tanfogl io's in beslag 
genom en. 44 In tab el 6.2 is te zien dat het percenta ge van de in beslag gen om en Tanf ogli o's in de 
periode 2001 – 2003 daalt van 39% tot 25%. Ook het NFI constate ert een daling van het aanbod 
Tanf oglio's, zij spreek t over een terugva l eind 2003. Volge ns één van de gesprok en vuurwapen-
experts kom en er de laatste tijd in plaats van om gebouwde Tanf ogl io's andere om gebouwde 
gaswapens zoa ls Rohms op de mark t. De delict en die met de Tanf oglio's geple egd worden zijn 
over het alg em een zwaar. In maart 2002 heef t het NFI er op gewe ze n dat er sinds midden 1998 
honderd onopge loste misdrijven zij n gepleegd met Tanf oglio's (Kuijper en Van der Leest, 2002) 
(dNRI, 2004).  
 
Het merk FN, dat ook relat i ef vee l in beslag wordt gen om en, is afk omstig uit Belgi ë. Vrijwel alle in 
besla g genom en vuurwapens uit Belg ië zij n FN: 89% in 2001 tot maar liefst 94% in 2003. Uit 
Duitsland zijn verschil le nde merk en in besla g genom en vuurwapens afk omstig. De belan grij kste 
zij n de Mauser en de Walther. In de periode 2001 – 2003 is het aandeel Mausers in uit Duitsla nd 
afk omstige wapens redelij k constant met 11, 11 en 7%. Het aandeel Walthers is echter aan zi en lij k 
gesteg en de afge lopen jaren: in 2001 is dit nog 15%, in 2002 is het 21 en in 2003 maar liefst 33% 

                                                           
44.  Vuurwapencrim inal it ei t op basis van het VDS in 2003 (2004).  
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van alle wapens die in de periode 2001 tot en met 2003 in beslag zij n genom en. Naast de Mauser 
en de Walther zijn ook tot scherpschiet ende vuurwapens om gebouwd tot gas/alarmpistool uit 
Duitsland afk omstig. In 2003 besta at onge ve er 15% van de in Duitsland geproduceerde 
scherpschiete nde pistolen uit om gebouwde wapens. Bij tot scherpschiet ende revolvers 
omgebouwde wapens lig t dit percentag e hoger. Bij de landen van herk omst is al geconstate erd 
dat er een stij gi ng te zie n is in wapens afk omstig uit voorm alig Joegosla vi ë. Alle uit voorm alig 
Joegoslav ië afk omstige vuurwapens zijn van het merk Zastav a. In absolute aanta lle n is een forse 
stij ging te zien van 35 in 2001 naar 63 in 2002.  
 
6.2.2. Vraag 
 
De vraag naar vuurwapens kom t over het alg em een van jong e mannen (tussen de 20 en 30 jaar 
oud), doorgaans met crim inele ant ec edenten in de sfeer van gewe ldpleg in g. Antil l ian en zij n 
oververte gen woordigd in de tot ale groep verdacht en van vuurwapendelic te n (Spapens en 
Bruinsm a, 2002b). Volge ns (Maalsté, Nijm eij er en Scholtes, 2002) zijn de vuurwapenb e zitt ers in 
Nederland in drie groepen te verdelen: 1. de klein e (startende) crim inelen, acti ef in straatroof en 
drugshandel op buurtniv eau; 2. de ervaren crim ineel met contac ten op region aal en landelij k 
niveau, act ief in gewape nde overval len en regi ona le drugshandel; 3. de grote, (int er)nati ona al 
opererende crim inee l, actie f in kapitaa lin tensie ve drugs-, wapen- of vrouwenh andel. Daarnaast 
ondersche iden (Spapens en Bruinsm a, 2004) drie typen vuurwapenbe zi t: 1. ter verhog ing van het 
eig en veil igh eidsgevoe l (uit zelf bescherm ing); 2. ten behoe ve van een specif iek doel (als gereed-
schap); 3. ten beh oe ve van een verzam elin g. Het bezit van een vuurwapen geldt bovendien als 
een statussym boo l (Van der Laan en Nijbo er, 2000). Dit wordt teve ns bevestigd door een vuur-
wapenexpert met betrek k ing tot ille gal e vuurwapens in de drugswereld. Het bezit en vooral ook de 
handel in vuurwapens bren gt status met zich mee. Hoewel de winsten klei ner zijn dan die op 
verdovende middelen, handelen persone n in de hogere regi on en van de drugs- en mensenhandel 
ook in vuurwapens. Ook verm oedt een expert dat bepaalde typen vuurwapens (zwaar kalib er, 
duur) als rela tie geschenk dienen in het crim inele milieu.  
 
Een aan ta l vuurwapen experts verwac ht door de uitbreiding van de Europese Unie een toe nam e in 
het aant al vuurwapens in Nederland, onder andere afkomstig uit het voorm alige Oostblok en 
Turkije. 45 Tegelij k ertijd veronderstel len zij dat de crim ina lit eit verhardt als gevol g van de komst van 
andere 'misdaadculturen': overval le n van won ing en in de voorm alige Oostbl ok landen, bijv oor-
bee ld, gaan met meer geweld gepaard dan in Nederland. De onve il ig he idsgevo el ens onder 
burgers zouden om deze redenen toe kunnen gaan nem en, met als gevol g dat zij zich gaa n 
bewapen en. Andere vuurwapen experts vinden daaren tege n dat de stap tot de aanschaf van een 
vuurwapen voor veel burgers groot is. Wat zij waarschi j nlij k er achten, is dat specif iek e groepen 
zoa ls ouderen en vrouwen zich in toe nem ende mate gaan bedien en van pepperspray. Daarnaast 
verwac ht men een groei van het vuurwapen be zit (en daarm ee van de handel) onder vracht wage n-

                                                           
45. Ook: Undermining global security (2004). 
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c hauff eurs, zowe l de Oost-Europese chauff eurs als de Nederlandse chauff eurs die op het 
buiten land rijden. 
 
6.2.3. Handel 
 
Interna tio na al is er geno eg zaam aandacht voor het beheersen en reguleren van straf baar vuur-
wapenge bruik. Onderlin g verschill en landen aan zie nl ij k in de implem entatie van wetge v ing en 
beleid gericht tegen onwett i g vuurwapen be zit. De meeste landen hanteren een vorm van regi-
stratie om verloren of gesto len vuurwapens op te sporen. De meeste landen verbieden de import 
en export van bepaalde typen vuurwapens, alsm ede de fabricage van vuurwapens en vuurwapen-
onderdelen. Bilat eral e of int ernati on ale overee nk omsten terzak e de regulering van vuurwapen-
handel lijk en beperk ter te worden 'in scope', 46 al is met de recente interna tio na le maatrege le n ter 
bestrijding van het terrorism e een kentering te verwa c hten. 
 
Er lijk t vanuit mondiaa l en Europees perspectief een duidelij k verband te bestaan tussen de 
illeg ale handel in vuurwapens en de groei ende om van g van de drugs- en mensen handel, de 
seksuele uitbuit in g van vrouwen en kinderen, het wit wassen van geld en corruptie. Crim inel en 
mak en, met nam e in georganiseerd verba nd, gebruik van (int er)nat ion ale conf lic t en en zwak k e 
vuurwapen wet ge vi ng (milit air com m ercialism e) (Davis, Hirst en Marian i, 2001). Vanuit Europees 
perspecti ef neem t de om vang van de georgan iseerde misdaad toe (Sagranoso, 2001). In 2002 
hebb en de lidstate n van de Europese Unie onge veer 3.000 crim inel e organ isati es gem eld, waarbij 
circa 30.000 persone n betrokk en zouden zijn. In 2003 zou dit aanta l gestege n zij n tot 4.000 
crim inele orga nisat ies en 40.000 betrokk enen. Het is onduidelij k of (een deel van) deze toenam e 
niet verk laard wordt door veranderde en verbe terde methoden van registrati e. Voor wat de 
Nederlandse situati e betref t, blij k t het lastig te zijn om op basis van empirisch onderzoek de 
om vang van de georganiseerde crim inal ite it vast te stelle n. Wel is geconstat eerd dat de Neder-
landse georga niseerde crim inalite it een specif iek karak ter heef t dat gek enm erk t wordt door een 
hoog aandeel grensoverschrijdend handelsverk eer en de betek enis van logistiek in de uitvo erin g 
van de misdrijven (Kleem ans e.a., 1998; Kleem ans e.a., 2002). Het is op grond van deze consta-
tering beslist niet uit te sluiten dat ook in Nederland de vuurwapenh andel meelif t met een toe-
nem ende interna ti ona le oriëntat ie van de georga niseerde crim inalit eit. Het bestrijden van smokk el 
en handel van vuurwapens door crim inele orga nisat ies is moeilij k. Factoren die de opsporing 
bel em m eren, zijn het flex ib ele karak ter en het brede misdaadprofie l van groeperin gen die zich met 
georganiseerde misdaad bezig houden, alsm ede de internat ion al iserin g / mondialisering van de 
georganiseerde misdaad. De toenem ende mobil ite it en snel le ont wik k eling van de inf orm atie- en 
com munic atiet ec hno lo gie versterk en de georgan iseerde crim inalit eit (Europol, 2003). 
 
Nederland is geen vuurwapenproducent. De handel in vuurwapen is doorgaans dan ook grens-
overschrijdend. Vuurwapens kom en via verschil le nde kana len in het ille ga le circuit terecht (zie 
paragraaf 6.4). Binnen het crim inele circuit sluiten aan bod van en vraag naar vuurwapens goed op 
                                                           

46. www.uncjin.org/special 
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elk aar aan (Spapens en Bruinsm a, 2004). De gewe nste vuurwapens lijk en vrij gem ak k elij k lever-
baar. Van buite n dit tam elij k gesloten circuit is het ech ter moeilij k om aan een ill e gaa l vuurwapen 
te kom en. Ook Van der Leest en Luykx (2000) benadrukken dat met nam e het soci ale mili eu 
waarin iem and verto ef t, bepaa lt of een vuurwapen min of meer gem ak k elij k kan worden aange-
schaf t. De legal e Nederlandse handel heef t geen aandeel van betek enis in de illega le vuurwapen-
handel.  
 
6.3.  Betrokkenen 
 
De opsporin g van ille ga le wapen handel is moeil ij k. Crim inele sam enwerk ingsverbanden gericht op 
vuurwapensm ok k el en –ha ndel zijn flex ib el en besta a n doorgaa ns uit een beperk t aan tal perso-
nen: een leveranc ier, een importeur in het bestem m ingsland en enk ele tussenh a ndelaren die de 
verk oop aan de afnem er verzorge n. Smokk elaars worden in het bronl and geworve n en heb ben 
meestal wein ig kenn is van de rest van de (log istiek e) organ isati e. De importeur is de spil van de 
log istiek e orga nisat ie van wege zij n contac te n met producent en en distributeurs in het bron la nd 
enerzijds en met de tussenpersone n en klanten in Nederland anderzijds. De com munic atie 
verloopt via de telef oon. Vaak worden kleine verze ndingen gesm ok k eld: partij e n van vij f tot dertig 
vuurwapens. Importeurs organ iseren gee n consta nte invo er, maar oriënt eren zich op concret e 
afzetm ogelij k heden in het crim inele milieu. Vuurwapens zijn bovendien duurzam e gebruiksgoe-
deren. De relat ief hog e straff en voor vuurwapenb e zit en –handel zijn een extra reden om risico te 
spreiden en niet allee n met wapensm ok k el ink omsten te genereren. Eenm aal in Nederland 
worden de vuurwapens ondergebracht in een of meer opsla gplaatsen. De importeur verk oopt ze 
vervol gens aan bek ende en vertrouwde personen in zijn eigen net werk, of levert de wapens aan 
bek ende en vertrouwde tussenhandelaren die zelf op diverse plaa tsen in Nederland woonac h tig 
zij n. Winsten zij n relati ef bescheiden in verge lij k ing met de handel of productie van drugs 
(Maalsté, Nijm eij er en Scho ltes, 2002; Vgl.: Laan en Nijboer, 2000). Importeurs van ille ga le 
vuurwapens zijn dan ook vaak betrokk en bij andere crim inele acti vit eit en. 
  
Vuurwapensm ok k el is dikwi j ls een 'tweede' crim inele activ ite it. Crim ine len die gespecia liseerd zijn 
in gewe ldspleg in g gebruik en vuurwapens als gereedschap. Zij zijn bij voorbee ld betrokk en bij 
afpersing, chanta ge of protec tie, het plege n van overvall en of het liquideren in opdracht van 
derden. Soms gaat het om crim inele sam enwerk ingsverbanden die cock tails van illeg ale goede-
ren smokk elen (diverse soorten drugs en daarnaast ook vuurwapens). In geval van smokk el van 
vuurwapens naast andere illeg ale goederen kom t het voor, dat tegen bet al ing van ing ev oerde 
drugs wapens uitg ev oerd worden. 
 
6.4.  Methoden van smokkel  en handel 
 
De illega le smok k el en handel van vuurwapens is een complex proces dat zich ec hter nage noe g 
aan de waarnem ing onttrek t. In het log isti ek e proces van de illega le vuurwapenh a ndel kunnen vier 
fasen worden onderscheiden: 
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1. de lega le productie van een vuurwapen; 
2. de inbreng van het wapen in het ille ga le circuit; 
3. de smokk el van het illeg al e wapen vanuit het bron land naar Nederland; 
4. de af ze t van het illeg al e wapen in het Nederlandse crim inele circuit. 
 
Schema 6.1: Logistiek van de illegale vuurwapenhandel 
 

Vuurwapenproductie

Inbreng in de illegaliteit

Smokkel

Handel

Legale productie Illegale productie

Eigen ontwerp

Merkvervalsing
Illegale productie bij 
een legaal bedrijf

Ombouwen Zwartwassen Recyclen

Diefstal buitenland

Bij de overheid

Bij erkenninghouders

Bij verlofhouders Via wegtransport Via containervervoer Via pakketpost

Diefstal binnenland

Bij de overheid

Bij erkenninghouders

Bij verlofhouders

Directe verkoop aan
eindgebruikers

Verkoop via
tussenhandelaars

Bron: Spapens en Bruinsma (2004) 
 
6.4.1. I l legaliseren van vuurwapens:  zwarten,  diefstal ,  ombouwen en 
recycling 
 
Vrijwel alle ille ga le vuurwapens hebbe n het levenslic ht gezie n in de opstal len van lega le vuur-
wapen f abrik anten. Volledig illeg al e bouw van vuurwapens gebeurt in de prak tijk zelden. Er zijn 
vier methoden voor het ille gal iseren van vuurwapens: zwarte n, diefstal, om bouwen en rec yc l ing 
(Raad van Hoofdcom m issarissen, Landelij k Platf orm Vuurwapens, 2003).  
 
Uit onderzoek (Spapens en Bruinsm a, 2002a; idem, 2004; Maalsté, Nijm eij er en Scholtes, 2002) 
blij k t dat bij het zwartwassen legaa l geproduceerde vuurwapens op papier verk oc ht worden aan 
een leg al e afnem er, soms direct door de fabrik ant, maar meestal via een leg al e particuliere 
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tussenha ndela ar. Feit el ij k kom t de partij vuurwapens waar het om gaat nooi t aan in het bestem-
mingsland. Wanneer controle op de afle vering achterwege blij f t – en dat is dikwij ls het geval, 
soms als gevol g van omk opin g – is de partij vuurwapens nie t meer te achterhal en. De zwart-
wasm ethode is aantrek k elij k voor crim inel en en wordt vaak toeg epast bij het smokk elen en ver-
handelen van grot ere partij en vuurwapens. Een tweede vorm van ille gal iseren, is diefstal. In 
Nederland worden tie nta lle n vuurwapens per jaar gestole n van leg al e handelaren (erkenning-
houders) om vervol gens in het illeg ale circuit te verdwijnen. Een derde methode is het om bouwen 
van niet-scherpschiet ende tot scherpschie tende pisto le n. Vaak gaat het hier om particulier hobb y-
ism e. Recent worden ook grotere partij en vuurwapens op profession el e wij ze om gebouwd en in 
Nederland aange trof f en (zoals het Tanf ogli opistool). De om bouwm ethode is des te aantrekk elij-
ker, omdat gas- en alarmpistolen vergunni ngsvrij kunnen worden gek oc ht en het verk eer van 
(onderdelen van) deze wapens veel makk elijk er is dan dat van vuurwapens. Bove ndien zij n om te 
bouwen gas- en alarmpistol en in aanschaf veel goedkoper dan vuurwapens, zodat de uite indelij k e 
winstm arge voor ille ga le handelaren hoger is. De methode van rec yc l in g, tenslot te, houdt in dat 
afgeschreven, gedeact iv eerde of eventueel zelfs defecte vuurwapens weer gebruiksk laar worden 
gem aak t en in het crim inele circuit worden afge zet. Een varian t hierop is het opbouwen van een 
nieuw wapen uit separaat aangek oc hte onderdelen (die wel verk oc ht mogen worden). Volledig-
heidshalve dient nog gem eld te worden dat illega liserin g plaatsvindt door vuurwapens legaa l aan 
te kopen in het buitenl and en bij een verhuizing naar Nederland mee te nem en, hoe wel de bezitt er 
in Nederland geen wapen v ergunnin g heef t. Een opm erk elij k e ont wik k eling is dat vanuit deze 
groep niet-crim inele maar illeg ale vuurwapen be zitt ers meer tweedeha nds vuurwapens op de 
illeg ale mark t terecht zij n gek om en van wege de stren gere straf f en op illega al vuurwapenbe zi t 
(Maalsté, Nijm eij er en Scho ltes, 2002). 
 
6.4.2. Transport 
 
Smokk el van vuurwapens gebeurt, aldus Spapens en Bruinsm a (2002a), over het alg em een langs 
vier kanalen. Kleinere zending en, veela l afk omstig uit de voorm alige Oostbl ok landen worden door 
koeriers in personen voertuigen of busjes vervoerd. De kans op aanh ouding schatt en de smokk e-
laars als klein in. Daarnaast wordt meege lif t op andere illeg al e handel. Deze vorm van smokk el 
vindt weinig plaats, omdat het relat ief gem ak k elij k is vuurwapens binn en Europa van land naar 
land te vervo eren. Een derde methode is meelif ten op leg al e transporten over de weg. Ook in dit 
geval gaa t het doorga ans om kleine hoev eel hed en vuurwapens die met nam e uit de voorm alige 
Oostblok landen afk omstig zij n. Tenslotte wordt gebruik gem aak t van pakk etpost. Indien goederen 
specif iek als vuurwapen worden verzonden, vindt controle plaats door de politie. Gebeurt dat niet, 
dan vindt een steekproefsge wij ze controle plaats waarbij de kans op ontdekk ing gering is. Ook 
kom t het voor dat vuurwapenonderdelen via Schiph ol verzonden worden, evenee ns met een 
gerin ge kans op control e. Bove ndien zij n vee l vuurwapenonderdelen niet vergunni ngsplic hti g en 
ook niet alt ijd als zodanig herk enbaar. Er is gee n inf orm atie beschik baar over de mate waarin dit 
gebeurt en bij welk e gebruik ers deze wapens vervol ge ns terecht kom en.Vermoed wordt dat deze 
vorm van smokk el in de prak tijk relati ef beperk t van omvan g is, omdat relat ief gem ak k elijk hele 
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vuurwapens gesm ok k eld kunne n worden. De smokk el uit overze ese geb ieden verloopt over het 
alg em een moeilij k er. De risico's zijn groter en de prij ze n zij n daarom hoger. De leveranc ier van 
vuurwapens werk t meestal in opdracht van bek enden of binn en riva liserende (etn ische) groepen. 
Er besta an vaak verschill ende leveranc i ers, omdat de ene crim inel e organisati e voor de andere 
gehe im wil houden met wel k type vuurwapen wordt gewerk t. 
 
6.4.3. Afzet 
 
De af zet van illeg al e handvuurwapens in het ill ega le circuit is de laatste stap in het trajec t van 
smokk el en handel. De bestelde vuurwapens worden doorga ans vanuit een ander land Nederland 
binnen gesm ok k eld (Spapens en Bruinsm a, 2002a; idem, 2004). Hiervoor zijn int ernatio na le con-
tacten van bela ng, met nam e voor het beste lle n van de moeil ij k er verkrijgbare vuurwapens, zoals 
de Amerik aanse vuurwapens of machinepistol en. De afzet vindt plaats op drie mani eren. De 
importeur verk oopt de vuurwapens ofwe l door aan tussenhandelaren die zorge n voor de verk oop 
aan eindgebruik ers, ofwe l zij leveren rechtstreeks aan eindgebruik ers. Uit onderzoek blij k t dat 
vuurwapens alle en gem ak k elij k verkrijgbaar zijn voor een afnem er die bek end is met en vertrouwd 
wordt in het crim inele circuit. Voor de gewone burger kost het meer moeite. Conta c ten worden 
bijvo orbe eld gelegd in horecagele g e n h eden, fit nessce ntra of co f f eeshops. De importeurs werk en 
voornam elij k vanuit de Randstad. Tussenha ndelaren zij n ook actief in de provinc i esteden, zo blij k t 
uit int ervi e ws met gedetin e erden. Bij 'detail handel' in illega le handvuurwapens zijn relat ief kleine 
crim inele n betrokk en. Deze verk oop wordt met nam e in verband gebracht met Turken, Marok k a-
nen en Surinam ers. Ook autochton e Nederlandse zijn echter bij de klei nha ndel betrokk en. Er zijn 
geen harde uitsprak en te doen over de om vang. Vermoedelij k zij n in elk e stad van enige om vang 
wel een of meerdere detail listen acti ef.  
 
Het kopen van een vuurwapen geb eurt op twee manieren: de koper kiest uit een aanb od of hij 
bestel t wat hij wil heb be n. De overdracht vindt meestal plaats nadat de deal telef onisch is geslo-
ten. De aank oop van vuurwapens verloopt over het alg em een via tussenpersone n, die het daad-
werkelij k e contac t met de verk oper hebbe n. De verk oper kan een grote of een klei ne vuurwapen-
handelaar zijn (een klein e handela ar heef t soms wel direct contac t met de koper, omdat het 
net werk kleiner is). Een vuurwapen wordt niet alt ijd met geld aangeschaf t, maar soms ingeruild 
tege n een ander vuurwapen. In dat geva l ontm oeten beide verk opers elk aar wel. Wel of niet 
rechtstreeks contac t met de verk oper is nie t alle en afhank elij k van iem ands net werk, maar ook 
van de motie ve n van de koper. De kle ine crim inee l die het vuurwapen als gereedschap wil 
aanschaf f en, stelt meestal geen hoge eisen aan het vuurwapen en bestel t via een tussenpersoon. 
De zwaardere crim ineel heef t rechtstreeks contac t met de verk oper (de klei ne vuurwapen hande-
laar) om te onderhandele n of om de vuurwapen vo orraad te bezic h tig en.  
 
Tenslotte kunnen ook leg al e vuurwapen handelaren betrokk en zij n bij illeg al e verkoop. De ver-
wevenh eid tussen het legal e en ille gal e circuit kan zich manif esteren in directe verk oop van 
vuurwapens door lega le wapenh andelaren aan niet-verlof houders, in de diefstal van vuurwapens 
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bij erkennin ghouders of verlof houders, in de verk oop van muniti e aan niet-verlof houders, in de 
verk oop van toeb ehoren bij vuurwapens waarvo or gee n vergunni ng nodig is aan persone n die 
zich bezi ghouden met crim inel e acti v ite iten en in het beschik baar stell en van facili teit en aan 
crim inele elem enten door schiet verenig in gen. (Cukier, 2001) wijst op een relati e tussen de illeg al e 
en de lega le vuurwapenm ark t. Wapens worden soms legaa l in het ene land gek ocht en ille gaa l in 
een ander land verk oc ht. Volgens Cukier is het 'lekk en' van vuurwapens van lega l e naar ille ga le 
markten een van de bela ngrijkste oorzak en voor crim inele acti vit eit en. In Nederland is die betrok-
kenheid van lega le handelaren echter niet of nauwelij ks aan de orde (Spapens en Bruinsm a, 
2002a).  
 
6.5.  Samenvatt ing 
 
Smokk el en handel van vuurwapens betref t all een scherpschiet ende vuurwapens. Van een sub-
stanti ële handel in im itatie wapens en gas- en alarm wapens is gee n sprak e. Gebruik ers betrekk en 
dergelij k e vuurwapens uit landen waar ze lega al te koop zijn. 
 
Er is sprak e van een toene m ende variati e in soorte n en typen vuurwapens. De voornaamste 
bronl anden zijn Italië, Belgi ë, Duitsla nd, Servië-Monte negro en Tsjechië. 
 
Vraag en aan bod van illeg a le vuurwapens sluiten op elk aar aan. Vuurwapensm ok k el en –handel 
betref t doorgaa ns kleine aantal le n per zending en is op zich ze lf onvoldoende lucratief. Het gaa t bij 
vuurwapenha ndel meestal om (of wordt gecom bineerd met) nevenh andel. Vuurwapenh andel 
heef t een aan zie nl ij k e status binn en het crim inel e circuit. Het aanb od van vuurwapens lijk t stabiel, 
eve na ls de vraag. Vuurwapenexperts verwac h ten een toen am e, dan wel een voortgaa nde dif-
ferentiat ie van de vraag naar vuurwapens als gevo lg van de uitbreiding van de Europese Unie, de 
groei van het aant al personen dat betrokk en is bij georgan iseerde misdaad en de verharding van 
het crim inal ite itsbe eld.  
 
Vrijwel alle ille ga le vuurwapens zijn lega al geproduceerd en door middel van zwartwassing, 
diefstal, om bouw of rec yc li ng in het ill ega le, crim inele circuit gebracht. Er is gee n nauwe ver-
wevenh eid tussen het legal e en ille gal e vuurwapenc ircuit in Nederland.  
 
Crim inele sam enwerk ingsverbanden gericht op vuurwapensm ok k el en –handel zijn flex ibel en 
bestaa n uit een beperk t aantal personen met de importeur als spil in de logistiek e organ isati e. 
 
Smokk el van vuurwapens verloopt via zendingen per koerier, het meel if ten met andere illeg ale 
handel, het meelif ten met lega le transporte n of via zendinge n per pakk etpost. De afzet van vuur-
wapens vindt plaats op drie manieren. De importeur verk oopt door aan tussenha ndelaren die de 
vuurwapens vervo lg ens aan de eindgebruik ers leveren. Ofwe l de importeur levert zelf recht-
streeks aan de eindgebruik ers. Vuurwapens zijn niet makk elij k verkrijgbaar beh a lv e voor 
afnem ers die bek end zijn met en vertrouwd worden in het crim inele circuit. 
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Er is geen sprak e van etn ische monopol ieposit ie in de vuurwapen(tussen)handel. Vuurwapen-
experts van de politi e en legal e vuurwapen handelaren noem en autochto ne Nederlanders, Turken, 
Marokk anen, Surinam ers en voorm alig Joegoslav en, even als woon wag enk ampbewoners relati ef 
vaak als groepen die in Nederland betrokk en zij n bij de smokk el en handel van vuurwapens. 
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H o o fds tu k 7 
 
Conclusies en aanbevelingen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 
 
In Nederland besta at geen specif iek e visie op de aanpak van vuurwapencrim inal it eit. Weliswaar is 
de afge lopen jaren geï nv esteerd in het verzam elen van gege vens en het operat io nal iseren van 
inf orm atiesystem en die het mogelij k mak en om bezit en gebruik van vuurwapens in kaart te 
breng en. Dat is een belan grijk e stap vooruit. Toch is een bela ngrij k proble em hierm ee niet opge-
lost: het bij een bren gen van inf orm atie leidt nie t autom atisch tot kennis die ing e ze t kan worden om 
het gebruik van vuurwapens te verm inderen, het bezit van vuurwapens tege n te gaan en greep 
te krijgen op de handel in vuurwapens. Want hoe kan de huidige kennis van vuurwapen be zi t,  
-gebruik en -handel adequaat worden ing ericht als een explic iete visie op priorite ite n en specif iek e 
aandachtspunten binn en de aanpak van vuurwapencrim inalite it op uitvoeringsniv eau goeddeels 
ontbreek t? 
 
Informatie en kennis 
 
Uit dit onderzoek blij k t bij vo orbee ld dat voor het verm inderen van het gebruik van vuurwapens een 
preve nti e ve en repressiev e aanpak gericht op (i) spec i f iek e groepen (zoa ls Antill ia nen met crim i-
nele antec edente n, drugscrim inelen en verdachte n van het plegen van een overva l) en (ii) spec i-
fiek e locaties en/of delicte n het meest succesvol is. Het beleid zou er dan op gericht moeten zij n 
om inf orm atie te verzam ele n en te ana l yseren en zodoende kennis te operatio na liseren met 
betrek k ing tot die specif iek e groepen, het type delicte n waarbij die spec if iek e dadergroepen vuur-
wapens gebruik en en de locaties die zij gebruik en voor het opbergen van wapens. Bij een kwart 
van de schiet inc ident en en een vij fde van de dreiginc idente n wordt bij huiszoek ing imm ers niet 
all een het gebruik te maar ook minim aal één extra vuurwapen aange trof f en.  
 
Behal ve gericht e, 'inte ll ig en c e-based' aandacht voor specif iek e risicogroepen en opslag loc at ies, 
dient ook de vraag naar de herk omst van wapens nadruk te krijgen. Dit vergt een structurele en 
lan gdurige inzet op het uitrechercheren van de weg die vuurwapens afle gge n bin nen het crim inel e 
circuit om bijvoorbee ld een dynam isch databestand te kunnen opbouwen waarin vuurwapens, hun 
bezitt ers en vooral hun gebruik ers getraceerd kunnen worden. Kortom, er bestaat een rech t-
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streeks verband tussen de priorit eit en bij het bestrijden van vuurwapencrim inal ite it en de wij ze 
waarop de actuele kennis van ill ega al vuurwapen be zit, -gebruik en -handel moet worden ingericht, 
niet alle en als het gaat om het beschik baar mak en en toepassen van die kennis (mensen), maar 
ook wat betref t de instrumenten die de inf orm atie die aan die kennis ten grondslag ligt toega nk elij k 
mak en (registratiesystem en en –disciplin es).  
 
De 'ille ga le vuurwapenk aart' van Nederland zal alt ijd tal van witte vlek k en blij v en vertone n. De 
strijd die de polit ie voert teg en de misdaad is imm ers per defini ti e ook een strijd tegen int erne 
priorit erin gs- en capac it eitsprobl em en. Bovendien is vuurwapencrim inal ite it in de prak tijk gek en-
merkt door een nauwe verwev enh eid met andere vorm en van crim inali tei t. In de opsporings-
prak tijk gaat het vaak om zak en waarbij ook vuurwapens in het spel zijn (gewe est). En wat is dan 
de 'hoofdzaak'? Het oproll e n van een net werk van mensensm ok k elaars, bijvo orbeeld, of het 
uitrecherch eren van de herk omst en het eventuele gebruik van de aan getrof f en vuurwapens?  
 
Uit dit onderzoek mag de conc lusie getrokk en worden dat verbe teringe n mogelij k zij n wat betref t 
het ont wik k elen van een heldere visie op het bel ang en het operat io na liseren van een eenduidige 
sturing op een doelm atige inrichti ng van de inf orm atie- en kennishuishouding met betrekk ing tot 
vuurwapencrim inalit eit. Sinds het einde van de jaren negen tig – in eerder onderzoek is daar al op 
gewe ze n (Spapens en Bruinsm a, 2002b) – zet de Nederlandse politi e in dit opzic ht ook de nodige 
stappen vooruit. In het licht van het actuele streve n naar 'governa nc e' en 'account abi lit y' in het 
alg em ene strategisch e bele id van de Nederlandse polit ie blij ven, zoals onlan gs nog is betoo gd 
(Den Boer, 2004), zowe l de persone le als de instrumentel e aspecten van de inf orm atie- en 
kennishuishouding echter alle aandacht verdiene n. De inf orm atie die in dit onderzoek bij een is 
gebracht, kan ten slotte worden geïnt erprete erd als een pleidooi voor een groeps- en locat ie-
specif iek e inricht ing van die inf orm atie- en kennishuishouding. Of de priorite it ligt bij het verm in-
deren van het gebruik, het tegen gaa n van bezi t, of het tege nhouden en bestrijden van de handel 
in en roulat ie van ill ega le vuurwapens is echter een keuze die in de dynam iek van bel eid en 
prak tijk steeds opnieuw moet worden gem aak t. 
 
Registratiesystemen 
 
In het onderhav ige onderzoek is in het bij zonder aandacht beste ed aan de mogel ij k heden die de 
registrat iesystem en van de politi e – in het bij zonder BPS, HKS en VDS – bieden om vuurwapen-
crim inal ite it te beschrijv en en te monitoren. Daarnaast is op basis van VDS – potenti ee l de meest 
volledige dataverzam elin g – een nieuwe om vangscha t ting gedaan van het vuurwapen be zit in 
Nederland.  
 
Tot dusverre waren de meest betrouwbare scha tti nge n geb aseerd op de extrapol a tie van hand-
matige tel li nge n in BPS. Deze methode is zeer tijdrove nd en kan de om van g van het vuurwapen-
bezit allee n met een brede marge benaderen. Het toepassen van stat istische scha ttin gsm etho-
den, zoals de van gst-herva ngstm ethode die in onderhav ig onderzoek is gebruik t, biedt op dit punt 
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soela as, maar stelt eisen aan de opbouw, de volledigh eid en de consistent ie van de dataverzam e-
lin g. In tegenste ll in g tot HKS maak t VDS het in princ ipe mogelij k om een methodolo gisch beargu-
menteerde en betrouwbare schattin g te mak en van de om vang van vuurwapenb e zit en/of 
-gebruik. Vanuit dat perspectief is dan ook het aanb ev ele nswaard om de eenduidige en conse-
quente toepassing van VDS door de region ale polit iek orpsen zo krachtig mogel ij k te blij v en 
stimuleren. 
 
Uit het onderzoek blij k t dat dit gee n overbodige luxe is. Op basis van een zelfrapportage kwal i-
ficeren elf van de vijf ent wi n tig regio na le polit iek orpsen hun invoer van gege ve ns over de inbeslag-
nam e van vuurwapens in VDS als 'goed' (betrouwbaar en consistent). Voor slechts vijf van de 
vijf ent wi nti g korpsen geldt dat het aant al schi eti nc identen voortdurend en volledig is inge voerd. Dit 
inf orm atiegebrek kan niet vanuit HKS worden gecompenseerd. Het aan tal in HKS gereg istreerde 
schieti nc idente n is te onvol l edig om tot een betrouwbare schatti ng te kunnen kom en. In teg en-
spraak met de zelfrapporta ge blij k t voorts dat in VDS de registrati e van gas- en alarm wape ns in 
tweederde van de regio's slecht is en vrij wel geen enkele regi o voert in VDS im ita tie wape ns 
consistent en betrouwba ar in, hoewe l relat ief veel delic ten met niet-scherpsch iete nde of im itatie-
vuurwapens worden geplee gd. Onjuiste en/of onvo ll edige invoer van gege vens, tenslott e, heef t te 
mak en met het feit dat het 'vulle n' van VDS een extra administratie ve handeling is, dat spec ia-
listische wapenk ennis nodig maar dikwij ls niet (meer) voorhanden is en dat invo erdefinit ies niet 
unif orm worden toe gepast en/of problem en scheppen bij het bevrag en van de data in VDS. Deze 
constateringe n verdienen terdege aandach t, zowe l op landelij k nive au als binn en de regio nal e 
politi ek orpsen, met het oog op het verbe teren van dit specif iek e onderdeel bin nen de inf orm atie-
huishouding en het strateg isch gebruik van beschik bare inf orm atie binne n de Nederlandse politi e. 
 
Bezit en gebruik 
 
Het 'gem iddeld profiel' van verdachten van vuurwapendelic ten dat uit literatuuronderzoek en de 
ana l yse van HKS-gege ve ns oprijst, laat zie n dat ruim 92% van de verdachte n man is. De meeste 
verdachten zij n tussen de 20 en 30 jaar oud. Voorts valt op dat de meeste verdachten vaak al 
lan ger bij de polit ie bek end zijn, soms al vanaf jong e leef tijd en vee la l in verba nd met gewe lds-
delicten (zie ook : Lünnem an en Bruinsm a, 2005). Ongeve er 20% van de verdacht en is eerder al 
eens opgepak t voor een vuurwapengerela teerd delict. Slech ts 11% van de verdachten heef t geen 
crim inele ant ec edente n. Deze constatering en ple ite n voor een aanpak van vuurwapencrim inal it eit 
die uitgaa t van specif iek e risicogroepen en delictscenario's.  
 
De schatt ing van ill eg aal vuurwapenbe zi t die in onderhav ig onderzoek is uitge vo erd – gebaseerd 
op de persoonsge ge vens van all e in VDS ing e voerde vuurwapenv erdacht en in 2001, 2002 en 
2003 – die in dit onderzoek is gedaan, heef t betrek k ing op drie specif iek e verdachten groepen: (i) 
Antil li ane n met crim inele antec edenten ; (ii) drugscrim inele n; en (iii) verdachten van het plege n van 
een overva l. Deze groepen zij n geselec teerd, omdat uit eerder onderzoek (Spapens en Bruinsm a, 
2002b) is geb lek en dat in 1998, 1999 en 2000 deze drie groepen tezam en verant woordelij k waren 
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voor ong ev eer 75% van alle vuurwapendelic ten in Nederland. In het huidige onderzoek is niet 
geb lek en dat deze om vangsconstaterin g voor de periode 2001 tot en met 2003 zou moeten 
worden bijg esteld. Uit de schatt ing blij k t (gec orrigeerd naar overlap) dat bin nen de drie gen oemde 
groepen de om vang van het aan tal ille ga le vuurwapen be zitt ers op 40.553 (range: 26.531 – 
54.535) gesteld kan worden. Uitgesplitst naar de verschil lende groepen: het aant al 
vuurwapenbe zi tters die geli eerd zijn aan (het milieu van) ille gal e drugshandel is geschat op 
21.776; het aant al vuurwapen be zit ters die verdacht worden van het plege n van een overval op 
12.522; en het aant al (doorgaans jon ge) vuurwapenbe zitt ers, geboren in de Nederlandse Antille n, 
(vee la l) met crim inele antec edenten bedraagt 9.345 volgens deze schatt ing.  
 
In deze om vangschatt in g zij n Antil li ane n sterk vertege n woordigd. Dat is niet verwonderlij k, want 
deze groep is ook het sterkst verte gen woordigd in de steekproef. Er was nam elij k geen represen-
tati ev e verdeling naar land van herk omst gem aak t. Daarom kan op grond van de schattin g niet 
zonder meer geconc ludeerd worden dat de groep Antil lia nen de grootste groep illega le vuur-
wapen be zi tters vorm t. Echter, het geg ev en dat (i) de groep Antil lia ne n ook bij een represent ati ev e 
staal respondent en sterk vertege n wo ordigd is; de constaterin g (ii) dat de groep Antill iaa nse 
verdachten zowe l relati ef als in absolute aant al len groo t is; en (iii) de com binati e van bevindingen 
uit dit onderzoek met betrekk ing tot de daderprof ie len, de regio's waar vee l ill ega l e vuurwapens in 
besla g zij n genom en en de typen wapens die in beslag zij n gen om en, wett igt de aanbe ve li ng dat 
deze groep veel nadrukkelij k er in bee ld zou moeten kom en met het oog op het verm inderen van 
vuurwapenge bruik en het tegen gaa n van vuurwape n b e zit dan op het ogen bl ik het geval is. 
 
Het verba nd tussen vuurwapenb e zit en vuurwapeng ebruik is lastig vast te stell en. Vuurwapens 
wissele n van eig en aar en gebruik er. Als duurzam e goederen zijn ze steeds opnieuw voorwerp 
van handel en er zijn aan wi j zing en dat bin ne n bepaa lde circuits vuurwapens met rege lm aat 
worden 'geleased'. Met één vuurwapen kunnen (en dat is dikwij ls het geva l) meer delicten worden 
geplee gd. Die worden alle m aal als af zonderlij k delict in VDS gereg istreerd. Er bestaat dus per 
definit ie een discrepant ie tussen het gereg istreerde aantal delicte n en het geregistreerde vuur-
wapen be zi t. Pas als een vuurwapen daadwerk elij k in beslag wordt gen om en, stopt het bezit, het 
gebruik van en de handel met dat vuurwapen.  
 
De manier waarop dit onderzoek is opge zet, maak t het mogelij k om ontwik k elinge n met betrek-
king tot het bezit en gebruik van ill ega le vuurwapens over de periode 1998 – 2003 te schetsen. 
Hela as ontstaat gee n scherp beeld. Dat heef t, zoals hierbov en al werd aangeg ev en, te mak en 
met discontinuïte it en incon gruent ie tussen registrat iesystem en, maar ook met de niet-eenduidige, 
onzorgvuldige en onvol ledige vulling van die registrat i esystem en. Wat betref t scherpschiet ende 
illeg ale vuurwapens verto o nt het ont wik k elingsbee ld over de periode 1998 – 2003 een opm erk e-
lijk e trendbreuk. In de jaren 1998, 1999 en 2000 werden respecti ev el ij k 2.131, 2.576 en 2.463 
scherpschiete nde vuurwapens in beslag gen om en. In de jaren 2001, 2002 en 2003 ligg en de 
aant al len voor alle jaren veel lag er: respecti ev el ij k 1.772, 1.932 en 1.777 in besla g genom en 
vuurwapens. Een verk larin g voor deze trendbreuk (daling van het aanta l inb esla g nam es) tussen 
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2000 en 2001 is er niet, zo blij k t ook uit consultat ie van vuurwapenspeci al isten in de regio nal e 
politi ek orpsen, maar naar alle waarschij n lij k heid is die terug te voeren op kinderzie k ten (en het na-
ijlen daarva n) in de huidige registrat iesystem en. Illustratief is dat scherpschie tende vuurwapens in 
de helf t van de geval len zij n aangetrof f en zonder (bek end) gebruik. Een andere complic erende 
factor bij het zicht ba ar maken van ont wik k eling in  het bezit en gebruik van vuurwapens is de grote 
en opm erk elijk e diversite it tussen de regio's: ondanks de geconstat eerde landelij k e daling van het 
aant al in besla g genom en scherpschiet ende illega le vuurwapens was over de periode 1998 – 
2003 in 11 van de 25 regio's juist een stij gin g waar te nem en. Op basis van de beschik bare inf or-
matiebronne n en registrati esystem en die geg ev ens bevatt en over het aanta l in beslag genom en 
illeg ale vuurwapens – in princ ipe de meest harde indicatie voor vuurwapenbe zi t – kunnen geen 
betrouwbare kwant itat ie ve uitsprak en gedaan worden over de landelij k e ont wik k eling en in het 
vuurwapenbe zi t. Dat is een onwe nsel ij k e situati e.  
 
Wat betref t de landelij k e ontwik k eling en in het gebruik van ille ga le vuurwapens: het aanta l gereg i-
streerde schie tinc idente n en –delic ten is de conc lusie niet veel roosk leuriger. Het totaa l aant al 
gereg istreerde schiet inc identen stij gt van 2001 naar 2002, maar laat daarna weer een dalin g zie n. 
De piek in 2002 heef t vooral te mak en gehad met een relat ief hoog aant al moord/doodslag-
delicten. In een kwart van het tot aa l aanta l schie tinc identen over de periode 2001 – 2003 blij k t 
meer dan één vuurwapen in beslag te zijn gen om en. Het aanta l gereg istreerde dreigi nc ident en 
waarbij een vuurwapen werd gebruik t, is in 2001 en 2002 onge ve er gelij k gebl ev e n. In 2003 is een 
scherpe daling opgetreden. De gereg istreerde geg ev e ns met betrekk ing tot schiet- en dreig inc i-
denten met illeg al e vuurwapens blij k en zeer incomple et. Gegev ens over overva ll en en het gebruik 
van vuurwapens daarbij kunnen uit het Landelij k Overva lle n Registrat ie Systeem (LORS) gehaa ld 
worden. Deze geg ev ens zij n betrouwbaar waar het gaat om aanta ll en delic ten (het LORS als 
registrat iesyste em is inm iddels goed inge bed bij de korpsen), maar helaas kan op basis van deze 
gereg istreerde gege vens niet gespecif ic eerd worden naar het type gebruik te wapen bij de over-
valle n. In LORS wordt enk el genot eerd wat getuige n van het wapen hebbe n waargenom en; latere 
specif ic aties van het wapen op basis van onderzoek worden niet in het registrati esysteem 
verwerk t, waardoor niet te achterha le n valt of sprak e was van een ech t (scherpschiete nd of niet-
scherpschiete nd) wapen of van een im itati e wapen. Het aant al overval len dat in LORS met een 
vuurwapen wordt gepleegd (echt of im itatie) is van 1996 tot en met 2003 redelij k stabi el, kent in 
ieder geva l geen gesta ag opgaa nde of dalende lijn, en varieert van een minimum van 1.138 
incident en in 1996 tot een maximum van 1.438 inc identen in het jaar 2000. Ook het aandeel over-
valle n waarbij een vuurwapen werd gehan teerd lijk t constant en lig t bij na all e jaren rond 50%.  
 
De ham vraag: is er sprak e van een toenam e van het aanta l incidente n en delicten  geplee gd met 
vuurwapens – een veronderstelli ng die leef t onder burgers, polit iem ensen en in de media – kan op 
basis van de beschik bare registrat ie geg ev ens van de politi e niet bevestige nd beant woord worden. 
Beschik bare bronne n wij ze n niet op toenam es, en, zo moet wederom benadrukt worden: de be-
lan grijkste bronbestanden die geschik t zij n voor de anal yse van vuurwapencrim inali tei t (VDS en 
HKS) zijn dermate incompleet en inconsiste nt dat rele van te uitsprak en over landelij k e ont wik k e-
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lin gen tussen 1998 en 2003 – zonder aan vulle nde (handmatige) anal yse van de basisregistratie 
van de polit ie – niet of nauwel ij ks mogelij k zij n.  
 
Smokkel en handel 
 
Vermoedelij k het lastigste aspect van vuurwapencrim inali tei t om zicht op te krijgen, is de smokk el 
van en ille gal e handel in vuurwapens. Crim inel e sam en werk ingsverbanden gerich t op vuurwapen-
smokk el en –handel zijn fle x ibel en besta an uit een beperk t aantal personen met de importeur als 
spil in de log istiek e orga nisatie. Smokk el van vuurwapens verlo opt via zendingen per koerier, het 
meelif ten met andere illeg al e handel, het meelif ten met leg al e transporten of via zending en per 
pakk etpost. De af zet van vuurwapens vindt plaats op drie manieren. De importeur verk oopt door 
aan tussenha ndelaren die de vuurwapens vervo lge ns aan de eindgebruik ers leveren. Ofwe l de 
importeur levert zelf rechtstreeks aan de eindgebruik ers. De afgel ope n jaren tek ent zic h een 
toen em ende variat ie af in soorten en typen vuurwapens. De voorna amste bronla nden zijn Italië, 
Belgi ë, Duitsland, Servië-Monte negro en Tsjechië. 
 
Vuurwapens zijn niet makkelij k verkrijgbaar, behal ve voor afnem ers die bek end zijn met en ver-
trouwd worden binn en het crim inele circuit. Maar juist op dit crim inele circuit: de invo er- en afzet-
kanalen oef ent de Nederlandse politi e onvo ldoende control e uit. Over de om van g van de invoer 
van vuurwapens is niet of nauwelij ks betrouwbare, actuele inf orm atie besch ik baar. Die controle en 
de daaruit voortvl oe iende kenn is van net werk en van handelaren en hun af ze tm ark t heef t onget wij-
feld geleden onder de regio nal iserin g en taak herijk ing van de Nederlandse polit ie in de eerste 
helf t van de jaren negent ig. De noodzak elij k e inh aalsla g is eind jaren nege nti g begonn en, maar 
nog nie t volt oo id. Het is daarom van aan zien l ij k belan g dat de regiona le polit iek orpsen en de 
nati ona le recherche kunne n investeren in de planm atige en methodische karterin g, monitorin g en 
bestrijding van de (int ernat i ona le) persone le net werk en die geïn vo lv eerd zijn in de smokk el en 
handel van vuurwapens – doorga ans als neven ac ti vit ei t bij fina nc iee l prof ij telij k er (georgani-
seerde) crim inele acti vit eit e n zoals drugshandel en mensensm ok k el. Het system atisch toepassen 
van methodische net werk anal yses – en het afstem m en van spec if iek bele id daarop – is relati ef 
nieuw in het werk van polit i e en justiti e. Het implic eert tevens een herorië ntat ie in de inf orm atie-
huishouding met betrekk ing tot vuurwapencrim inalit eit : naast het in bee ld krijgen en profileren van 
de bezitter en gebruik er van vuurwapens dient er system atische aandacht te kom en voor de 
duistere wegen die vuurwapens naar Nederland afleg gen. 
 
Heroriëntatie van beleid 
 
De constat erin gen die in onderhavi g onderzoek zij n gedaan, wet tig en een herijk ing van het 
huidige bele id geric ht op het bestrijden van vuurwapen crim inal ite it. Het is van bela ng dat een 
specif iek e visie op de aanpak van vuurwapencrim inal it eit wordt ont wik k eld. Deze aanpak is 
idealiter een gel aagde aanpak die ten minste aan de volg ende aspect en in zich bergt: (i) opspo-
ringsonderzoek prim air gericht op de detect ie van vuurwapenge bruik en secundair gericht op 
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vuurwapenbe zi t; (ii) opsporingsonderzoek gericht op de system atische detecti e van persone le 
net werk en acti ef in het verhandele n, smokk elen en/of 'leasen' van vuurwapens; (iii) doelgroep- en 
locat iespecif iek onderzoek naar bezit en gebruik van vuurwapens.  
 
De bela ngrij kste voorwa arden voor de implem entati e van die gelaagde aanpak zij n: (i) de conse-
quente aansturing en facil it ering – op nati ona al en decentraa l niveau – van 'vuurwapen int el li-
genc e' op basis van VDS, inclusief de hiertoe noodzak elij k e deskundigheidsont wi k k eling in en 
internati on al iserin g van de regio na le politi ek orpsen; (ii) het stimuleren van dataverzam elin g en 
kennisont wik k eling met betrekk ing tot specif iek e risicol oc aties en risicogroepen waarva n kan 
worden verondersteld dat die in hun crim inel e carrière bij het plege n van delic te n gebruik (kunnen 
gaan) mak en van vuurwapens, zoals de groepen die in onderhav ig onderzoek bestudeerd zij n, 
maar bijvoorbe eld ook de groep van zeer acti ev e vee lpleg ers; en (iii) het stimuleren van onder-
zoek naar en ont wik k eling van delictscenario´s. Wetenschappelij k onderzoek blij ft hierbij een 
bel angrij k e ondersteunende rol vervulle n. Het inh oudelij k e accent van dit wete nschappel ij k e 
onderzoek zou op de kortere term ij n echter met nam e moeten ligge n op het bet er in kaart bren gen 
en anal yseren van specif ie k e risicogroepen en delictscenario's met betrekk ing tot het gebruik van 
vuurwapens, alsm ede op het traceren van persone le net werk en betrok k en bij het 'verk eer' van 
vuurwapens. 
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Summary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Introduct ion 
 
Basis 
In 2001 and 2002, by order of the Ministry of Justice, three studies were conducted into firearms 
crim e 47: 
1. A study into the nature and extent of firearms possession, use and trade in the years 1998-

2000 (Spapens and Bruinsm a, 2002b). 
2. A study into the perpetrat ors of firearms crim e, centring on back grounds of and motives for 

firearms possession, use and trade (Maalsté, Nijm eij er and Scho ltes, 2002). 
3. A study int o the smugglin g of handguns from form er East Bloc countries to the Netherlands 

(Spapens and Bruinsm a, 2002a). 
 
In Novem ber 2002, Minister Donner inf orm ed the Lower House by letter that the study int o the 
nature and exte nt of firearms possession, use and trade (1998 – 2000) would be repeat ed for the 
period 2001 - 2003. This study is the end product of that init iat iv e. 
 
Purpose 
The purpose of this study is to gather ‘hard’ inf orm ation : empirical data that show clearl y how the 
nature and exte nt of firearms crim e have devel oped since 1998. The accent in this study is on the 
period 2001-2003. 
 
The research them es dealt with in the study are: 
1. Mappin g out – on the basis of illega l firearms seized – the nature and the (estim ated) exten t of 

illeg al firearms possession in the Netherlands. In addition, a descriptio n is given of the 
possessors of ille gal firearms, and a new stat istic a l estim ate has been made of the number of 
illeg al firearms possessors in the Netherlands. 

                                                           
47. In addition, in 2004 the study Illegale vuurwapens in Nederland: smokkel en handel (“Illegal firearms in the 
Netherlands: smuggling and trade”) was published, a study commissioned by the foundation Politie en Wetenschap 
(Spapens and Bruinsma, 2004). 
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2. A descriptio n of the nature and extent of illeg al firearms use: the number of shooti ng and 
threate ni ng inc idents in the Netherlands. A profile of suspects invol ved is also give n here. 

3. Summ arising and – through firearms experts – chec k ing the findings from prior research int o 
the nature and exte nt of illic it traf f ick ing in firearms. 

 
The Firearms Data System (VDS) has been operat io na l sinc e 1 January 2001. This is a data 
system in whic h regi ona l polic e forces record data on firearms-related incidents, seized firearms 
and firearms suspects. A 'derived goal' of the study bef ore you is to eva luate the way in whic h the 
collec t ion of inf orm ation and knowledge about firearms crim e – for example, through VDS – is 
tak ing plac e at presen t. 
 
Sources of information 
To map out the developm ents in firearms crim e, various sources of inf orm ation were used: 
1. Firearms possession – VDS, supplem ented by region al polic e forces’ own counts (such as lists 

of found property in the Basic Polic e Register (BPS) and extracts from crim inal records. 
2. Firearms use – VDS, supplem ented by data from the Nationa l Robb eries Registratio n System 

(LORS) and the Polic e Registratio n System (HKS). 
3. Persons suspected of firearms possession and use – VDS in com binat ion wit h HKS. 
4. Domestic traff ick ing – based on the results of prior research (Spapens and Bruinsm a, 2002a), 

supplem ented by intervi e ws with arms dealers and firearms experts. 
 
2.  I l legal f irearms possessors and users 
 
Three groups of suspects 
Three groups of suspects em erge from prior research into firearms suspects, toge ther responsib le 
for approxim atel y 75% of the firearms crim es in the Netherla nds (Spapens and Bruinsm a, 2002b). 
This conc erns the foll o w ing groups (whic h partial l y overlap one ano ther): 
 
1. Firearms possessors aff iliat ed with the (circles of) illic it drug traf f ick ing. 

In the drugs world, firearms are wanted for different reasons, but personal protec tion pla ys a 
particularl y important part. Four groups can be distin guished in this contex t: hard drug addicts, 
dealers, persons invo lv ed in the productio n and smuggli ng of (hard) drugs and persons who 
grow hemp and traff ic in soft drugs. 
 

2. Firearms possessors suspected of havi ng com m itted a robber y. 
An important distinc t ion tha t can be made in this group is tha t bet wee n persons who com m it a 
robber y or hold-up once onl y and those who do so (planned or not) regularly. The latt er group 
consists of both juven il e off enders who com m it robberies and hold-ups on a regular basis and 
persons who are addicted to hard drugs and obta in fin anc ia l means through robb eries. 
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3. Firearms possessors, born in the Netherlands Antill es, (usually) with crim ina l records. 
These are young men of Antille an orig in who rece ntl y imm igrated to the Netherla nds. They 
have often accumulated prior crim inal records on the Antilles, and often served one or more 
prison sentenc es bef ore com ing to the Neth erla nds. 

 
Analysis of suspects 
The three groups mention ed abov e were selec t ed from the Firearms Data Syste m (VDS), and 
anal ysed further for the years 2001, 2002 and 2003. There were no reasons to assume that, 
regarding the period 2001 – 2003, these three groups were jointl y responsib le for signif ic an tl y 
more or less than 75% of the number of firearms crim es in the Netherlands. The most important 
results of the ana l ysis are: 
− Prior research has already shown that the vast majority of the suspects of firearms crim es are 

men, and are bet ween 20 and 30 years of age on average. Anal ysis of the VDS data conf irms 
this picture: in each of the three groups of suspects, the percent ag e of men is over 90% and 
many of the suspects are under 30. As far as age is conc erned, there are, howev er, clear 
differenc es bet we en the groups of suspects: robbery suspects are relat iv el y young (55% in the 
15-24 age group), and drugs crim e suspects relati ve l y old (62% are 30 years old or over). 
There is no sign of a trend towards a younger or older suspect populati on. 

− Over half of the suspects of firearms crim es related to drugs crim es or robberies were born in 
the Netherlands. Regarding drugs crim es, in addition – with respect to robb eries – Antil lea ns 
are relati ve l y often invo lv ed (13% as opposed to 6%). 

− Three situations can roughl y be distin guished in whic h firearms are found or used: the 
possession and carryin g of a firearm, threateni ng with the weapo n and actuall y shooti ng it. 
Virtuall y all suspects of drugs-related firearms crim es possess or carry a weapon (99%). The 
weapons of robb ery suspects are usuall y found after som eone has been threa ten ed with them 
(82%). Antill ean suspects of firearms crim e possess or carry a weapo n (56%), threaten wit h it 
(25%) and also actuall y shoot it (18%). 

− The type of weapon used by robbers is unknown in over half of the cases. For Antil lea n 
suspects, this is true for about one fourth of the crim es. Where the type of weapon is known, 
mostly pistols, gas/alarm pistols or threate nin g weapo ns are used. The pistol is strongl y 
represented am ong the Antil lea n suspects (61%, particularl y the Tanf ogl io); robbery suspects – 
as far as is known – use gas/alarm pistols or im itation weapons relati ve l y often (52%). 

− In the period 2001-2003, 12% of the Antil le an suspects had been pick ed up earlier for firearms 
crim es. In the oth er two groups, this percent ag e is 1%. Many of the suspects had comm itted 
two or more prior off enc es in the period 2001-2003. Particularly am ong Antil le an suspects and 
drugs crim e suspects, this often invo l ved viol at ions com ing under the Weapons and 
Ammunition Act ( Wet Wapens en Munitie) (whic h also covers crim es comm itted with oth er 
types of weapons). Many of them were detain ed in the aforem ention ed period. 

− It is strik ing that the VDS conta ins litt le inf orm ation on the way in whic h the suspect acquired 
the weapon. Inform ation was avai lab le in the case of onl y 281 of the 2339 inc idents (12%). The 
ava il ab le inf orm ation shows that weapons using live ammunition are mainl y acquired illega ll y 
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(47%) or are found (18%) or stolen (11%). Weapons not using live ammunition and im itatio n 
weapons are frequent l y bought legal l y (43%) or ille ga ll y (30%). Suspects are ofte n not very 
explic it in this regard. 

− An important point of int erest, relat ing to the previous issue, is the questio n how often firearms, 
as durable goods, chan ge owners. On the basis of the inf orm ation avai la bl e, onl y very lim ited 
statem ents can be made about the frequenc y wit h whi c h firearms change owners. Crim inal 
investi gat ions are not aim ed at this and, in practic e, the pat h a firearm has tak en com es up 
hardly or not at all for discussion during the questio nin g of suspects. But it is cle ar at any rate 
that firearms often circulate am ong possessors and/or users (for example through ‘le asin g’). 

 
3.  Estimat ion of  the extent  of i l legal f i rearms possession 
 
Quality of information 
The current managem ent by the polic e of inf orm ation relat in g to ille ga l firearms possession and 
use mak es it difficult to estim ate the tota l number of illega l firearms possessors and the number of 
firearms in the Neth erla nds. In princ iple, VDS provides the opportunit y to mak e reliab le estim ates 
of firearms use and possession. At present, howev er, not all region al polic e forces use VDS in 
actual practic e, and the data are not alwa ys entered unam biguously and consiste ntl y.  
 
Based on (a random sample of) the data avai lab le in the VDS on firearms crim es, an estim ate has 
been made of the number of illega l firearms possessors. 
− The starting point is the three aforem ention ed groups of off enders: suspects aff ili ated wit h ill ic it 

drugs traf f ick ing, robb ery suspects and Antill eans with crim inal records. They are considered 
responsib le for approxim atel y 75% of the tota l number of firearms crim es. 

− The so-called ‘catc h-recatc h’ method was used, whereb y for each group of off enders – based 
on the cha nc e of ‘recatc h ’ – a group-specif ic estim ate was made for the period 2001-2003. 

− The estim ate does not onl y include weapons using live ammunition, but also gas, alarm and 
im itation weapons. 

 
Estimate 
The anal yses resulted in the follo win g estim ate: in the Netherlands, there were 40,553 (54,070) 
firearms possessors (range 26,531 – 54,535, relia bi lit y interva l of 95%) in the research populati on 
in the period 2001-2003. This conc erns both those who were caught and a further estim ate of the 
firearms possessors who were not caught. The foll o wi ng numbers are given for each group: 
21,776 (29,034) firearms possessors in ille gal drugs traf f ick ing circles, 12,522 (16,696) robbers in 
possession of firearms and 9,345 (12,460) Antil le ans in possession of firearms. (Betwee n 
brack ets, the numbers have been extrapolated to 100%.) 
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Conclusions 
The follo wi ng com m ents can be made on these figures: 
− To increase the future relev anc e of the estim ate, it is important to cont inue encouragin g the 

regio na l polic e forces to use VDS. 
− This is an estim ate of the extent of firearms possession in the three main groups of off enders, 

and is theref ore not an estim ate of the tota l exte nt of firearms possession in the Netherlands. 
− Antil lea ns are stron gl y represented in the group of firearms possessors. This is partly due to 

the research method used (thus, the wa y in whic h the estim ate was made), but also has to do 
with the fact that a ‘risk group’ is conc erned on whic h more emphasis should be plac ed in 
tack ling firearms crim e. 

− With the ava il abl e inf orm ation, it is difficult to mak e a connec t ion bet wee n firearms possession 
and use. Ille ga l firearms regularl y chan ge owners and/or users, and theref ore several crim es 
can be com m itted with one firearm. 

 
4.  Seized f i rearms 
 
Quality of information 
Regiona l polic e forces – when asked – gave their own classif ic ation of the consistenc y and 
relia bi li t y of the entry of weapons using live ammunitio n in VDS. When these were assessed as 
'good', the data from VDS had been used (this was the case for twe lv e regio ns). If the assessm ent 
was ‘m oderate’ or ‘reason a ble ’, or VDS had not been used at all, inf orm ation on seizures had 
been used from other registration systems (BPS, XPOL). In this cont ex t, it should be noted that 
the ava il ab le inf orm ation was not alwa ys complete and reliab le, for example because of double 
counti ng or incorrect entry (for instanc e, entry of an im itati on weapon as a 'pistol' or 'revol ver'). 
 
Firearms using live ammunition seized in 2001-2003 
The follo wi ng em erged from the avai la bl e inf orm ation: 
− In 2001, a total of 1,772 weapons using live ammunitio n were seized. In 2002, this was 1,932 

weapons using live ammuniti on and in 2003 this number was 1,777. 
− These were mainl y pistols (approx. 60% of the tot al number of firearms using live ammunition 

that were seized), rifles (approx. 20%) and revo l vers (approx. 15%). 
− On average, in 2003, 11 firearms were seized per 100,000 residents. In the most urban ised 

regio ns, the number of firearms seized per 100,000 residents is generall y hig h (particularly in 
Amsterdam-Amstella nd, Rotterdam-Rijnm ond and Haagla nden). 

 
Development in 1998-2003 
In a prior study, extrapola ti ons were made on the basis of the number of seizures to obta in 
inf orm ation on the tota l number of firearms in the Netherla nds for the period 1998-2000 (Spapens 
and Bruinsm a, 2002b). This inf orm ation was, howe ver, obt ain ed differentl y – nam el y by manuall y 
goi ng through (and correcti ng) the basic registrat io n systems of the polic e forces – to the 
inf orm ation in this study based on VDS. The question is wheth er it is possible to compare these 
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f igures, so tha t statem ents can be made about the period 1998 – 2003. The ana l ysis mak es it 
clear that this should be done with appropriat e cautio n, because (i) the ava ila bl e figures are not 
equall y reli ab le and consistent for all regio ns; (ii) the sam e sources were not alwa ys used; and (iii) 
registrat ion has improved or eve n deteriorated in the course of tim e. 
 
A comparison of the figures from the period 1998-2000 with those from the period 2001 – 2003 
shows that the number of firearms seized in the period 2001 – 2003 (wit h approx. 1,800 firearms 
seized) is considerabl y lower than in the period 1998 – 2000 (approx. 2,400 annuall y). Part of the 
expla nat ion can be found in the fact tha t in the period 2001 – 2003, VDS was used as the main 
source of inf orm ation, and that, as already stat ed several tim es abo ve, this data system is still 
bei ng devel oped and is not alwa ys used correctl y by the regi on al polic e forces. Another possible 
expla nat ion is that in the years 1998 – 2000, much atte ntio n was devoted to firearms and their 
seizure, and that firearms possessors antic ipated this and made more eff ort to keep their firearms 
out of sight of the polic e. It could also be that, because of hand-in campaigns aim ed at ille ga l 
firearms in the years 1998 – 2000, the number of seizures in the years afterwards was smaller. 
The priorit isati on of the tac k ling of firearms use and possession in polic e and judicial polic y 
undoubtedly had an eff ec t. 
 
Seizure of firearms not using live ammunition 
The study exam ined the ex tent to whic h VDS can be used to determ ine the exte nt of possession 
and use of gas and alarm weapons and im itat ion weapons. To do so, the figures from VDS from 
the period 2001 – 2003 were compared to figures from other registrat ion systems – this was 
possibl e in several polic e regi ons – and compared to figures already ava ila bl e from the period 
1998 – 2000. The anal ysis showed that the registratio n of gas and alarm weapons and im itation 
weapons in VDS was poor for a considerable number of regions: the numbers for the years  
2001 – 2003 are often much lower than figures avai la b le in other registrat ion syste ms and figures 
relat ing to the period 1998 – 2000. For the rest, various regions state that the y themselves do 
enter seizures of gas and alarm weapons in VDS in a consistent and reliab le man ner. 
 
A survey has been made on the basis of VDS data and additions from the basic registrat io n of the 
number of gas and alarm weapo ns and im itati on weapons seized for the years 2001 to 2003. In 
that period, about 1,200 gas and alarm weapo ns were seized annuall y. The number of im itation 
weapons is bet we en 1,500 and 1,750. For the reasons given abov e, comparisons of these figures 
with those from the period 1998 – 2000 are difficult to mak e. 
 
Circumstances of seizures 
The circumstanc es were exam ined under whic h firearms using live ammunitio n were seized in the 
years 2001 – 2003. The avail ab le figures show that firearms using live ammunitio n were 
discovered in over 50% of the cases without bein g used (for example during a search of prem ises 
or an inspect ion). In 35 to 40% of the cases, the y were seized when the suspect was caught in the 
act (this prim arily conc erns threats, drugs traf f ick ing and possession and att empted 
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murder/manslaughter). In the other approxim atel y 5% of the cases, the firearms were handed in 
volunt arily. 
 
Gas and alarm weapo ns were found without being used in about three fourths of the cases (such 
as during a search of prem ises). Alm ost one fourth were seized when the suspect was caught in 
the act. This prim arily conc erned threats, drugs possession and traff ick ing and robberies. 
 
At the end of 2002, Sect ion 151b of the Municipal it ies Act ( Gemeentewet) entered into force. This 
Act mak es prevent iv e search possible. This measure is supposed to help to bett er com bat arm ed 
viole nc e in socie t y. Several municipal iti es have already gain ed experienc e with preve nti ve search. 
To date, few firearms have been found during prevent i ve search acti ons. Howe ver, this does not 
autom atic al l y lead to the conc lusion that it is not an eff ec tiv e measure: for instanc e, research has 
shown that in the Municipal it y of Utrecht – partly through preve nti ve search act ions – the number 
of firearms-related incidents has bee n reduced. 
 
5.  Firearms incidents 
 
In this study, the nature, extent and developm ent of firearms crim es in the Neth erlands has bee n 
exam ined. A firearms crim e is an occurrenc e in whic h a firearm – this can also be a gas or alarm 
pisto l or im itat ion weapon – is used to threate n or (outside the legal circuit) to shoo t. Sources used 
for this were VDS, LORS and HKS. Attent ion has also been devot ed to the usefulness of the 
registrat ion systems in question. 
 
Quality of the VDS figures 
From a surve y am ong the regi ona l polic e forces, it em erged that onl y five forces kept a complete 
and consistent VDS registratio n of firearms incidents in the period from 2001 to 2003. At the other 
polic e forces, there was inc omplete (for example, onl y incidents in whic h the weapon was seized) 
or inconsistent entr y of firearms incidents. By comparing the figures from VDS over the period 
2001 – 2003 with figures from a prior study (Spapens and Bruinsm a, 2002b) over the period 1998-
2000, an estim ate was made of the number of shootin g and threat en ing inc idents registered in 
VDS. If the number of firearms incidents had rem ained the sam e in the past four years, VDS 
would onl y cont ai n about a third of the total number of incidents (bot h shoo tin g and threa ten in g 
inc idents). 
 
Shooting and threatening incidents 
The figures of the five polic e regi ons where reli abl e data are avai lab le in VDS were anal ysed in 
more detail.  
− The total numbers of shooti ng inc idents for the five regi ons in the years 2001, 2002 and 2003 

are 171, 208 and 155, respectiv el y. These were mainl y att empted murder/manslaught er, 
murder/manslaughter and destructio n with a firearm using live ammunition. 
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− The total numbers of threat eni ng inc idents for the five regi ons in the years 2001, 2002 and 
2003 are 711, 598 and 303, respecti ve l y. A sharp decli ne can theref ore be ascerta ined in 
2003.  

− The decli ne in the number of threaten in g inc idents in 2003 is prim arily attributab le to the sharp 
reductio n in the number of extortio ns and threats. A possible expla nat io n for this is the eff orts 
of the polic e aim ed at reducing crim e am ong young people: a group who are ofte n responsibl e 
for extortions and threats. 

− In about 11 per cent of the total number of shooti ng inc idents (for example during searches of 
prem ises), more than one firearm was seized. These mainl y invol ved attempted 
murder/manslaughter and murder/manslaughter. In threaten in g incidents, more than one 
firearm was seized in about 20 per cent of the cases. 

 
Robberies 
The types of firearms used in robberies have been mapped out on the basis of data from LORS. 
These data in LORS are based on the designat io n giv e n by witnesses or persons reporting the 
robberies of the nature / type of firearm. This explains, for example the relati ve l y low number of 
cases in whic h the use of an im itatio n firearm is establ ished, while other inf orm ation shows that 
man y robberies are com m itted with firearms not using live ammunition. The tot al number of 
firearms observed by witn esses during robberies in the period 1998 – 2003 is bet ween 1,500 and 
1,800. Witnesses and/or victims often state that a pistol was used as a firearm (in approxim atel y 
65% of the cases). 
 
Quality of the HKS figures 
Because the registratio n in VDS is onl y consistent and complete for five regions, in the period 
2001 – 2003, the exte nt to whic h a complete picture of registered firearms incidents can be 
obta ined from data from HKS was exam ined. For this purpose, the data from HKS were compared 
with figures from VDS, LORS (number of robberies) and Stat istics Neth erla nds (CBS) (number of 
killings with firearms). A comparison of figures from HKS wit h other sources shows that the 
number of firearms incidents registered in HKS is inco mplete as well. The conc lusion is theref ore 
that it is not possible to mak e reliab le estim ates of the number of firearms incidents on the basis of 
HKS. 
 
6.  Smuggling and traff icking in the Netherlands 
 
The illega l firearms mark et was exam ined on the basis of a recent study (Spapens and Bruinsm a, 
2004), in whic h supply and demand as well as the parties invo lv ed and the traf f ick ing and 
smuggli ng methods are discussed. In the fram ework of this study, the results of the prior study 
were summ arised and presented to several firearms experts and legal arms dealers for check ing. 
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Supply of and demand for illegal firearms 
The follo wi ng has been ascertain ed regarding the supply of illeg al firearms: 
− There is an increasing variatio n in mak es and types of firearms. 
− The illega l firearms mark et is becom ing more businesslik e. 
− It has em erged from VDS that Ital y (espec ia ll y the mak e Tanf oglio), Belgium (mainl y the mak e 

FN), German y, Serbia-Montene gro and the Czech Republic are the princ ipa l source countries. 
 
The follo wi ng is stated about the demand for ille ga l firearms: 
− It com es mainl y from young men (aged 20-30), usually with crim inal records in the contex t of 

com m itting viole nc e. 
− There are roughl y three groups: (1) pett y (startin g) crim ina ls, engag ed in hold-ups and drugs 

dealin g at neig hbourhood leve l, (2) experienc ed crim inals with contac ts at region al and nat ion al 
level and (3) large, (int er)natio na ll y operat ing crim inals enga ged in capit al-inte nsive traf f ic k ing 
in drugs, arms or wom en. 

− Reasons to possess illega l firearms are: (1) Use as a (crim inal) instrument, (2) use as an aid 
for personal safet y, (3) as coll ec tor’s items or objec ts to save and (4) as objec ts of trade. 

− Firearms experts expec t an increase, or an ongoi ng differentiat ion in the demand for firearms 
as a result of (1) expansion of the European Union, (2) increase in the number of persons 
invol ved in organ ised crim e and (3) hardening of the crim e picture. 

 
Smuggling and trafficking methods 
In the logistic process of illi c it traf f ick ing in firearms, four stages can be distinguished: 
1. Production of a firearm, often on the prem ises of lega l firearms manufac turers. 
2. Contribution of the weapon to illega l circles through bla ck washi ng (onl y sell ing leg all y on 

paper), thef t, con versio n or rec yc lin g. 
3. Smugglin g of the ill ega l weapon from the source country to the Neth erla nds. This is often done 

through dispatc h es by courier, hitc h hik ing along wit h other illega l traf f ick ing, hitc hh ik ing wit h 
leg al transports or through dispatc h es by parce l post. 

4. Sale of the ill ega l weapo n in the Dutch crim inal circle: (1) the importer sells on to distributors 
who then deliver the firearms to the end users or (2) the importer itself delivers to the end 
users. 

 
Several important facts rela ting to traf f ic k ing in illeg al firearms are: 
− Crim inal col la borat ions, aim ed at smugglin g and traff ick ing in firearms, are flex ibl e and 

composed of a lim ited number of persons, with the importer as the pivot of the logistic 
organ isati on. 

− There are no eth nic monopol y positi ons in the (distributiv e) trade in firearms. Nativ e Dutch, 
Turks, Morocc ans, Surinam ese and form er Yugosla via ns are mention ed relat iv el y often as 
groups invol ved in smuggli ng and traff ick ing in firearms in the Netherlands. 
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− Firearms smugglin g and traff ick ing often invol ve small numbers per shipm ent (five to thirty 
firearms) and the traf f ic k ing in itself is not suffic ientl y lucrative. Traff ick ing in firearms is 
theref ore often com bined with seco ndary trade. 

− Firearms are not easy to acquire except for custom ers who are fam iliar wit h and trusted in 
crim inal circles. 

 
7.  Conclusions and recommendat ions 
 
Quality of the information available 
In this study, an attempt was made to gath er as much ‘hard’ inf orm ation as possibl e regarding the 
nature and exte nt of firearms crim e, particularly for the period 2001 – 2003. In doing so, we main l y 
used inform ation avai lab le in VDS, whic h has been operatio na l sinc e 1 January 2001. The study 
shows that, potent ia ll y, VDS can be an important source of inf orm ation, but that, at presen t, man y 
regio na l polic e forces do not ent er the seizure of firearms (including guns not using live 
ammunition) and shooti ng inc idents at all in VDS, or do not ent er them in a suffic ientl y reli ab le or 
consistent manner. The causes of incorrect and/or inc omplete entr y of inf orm atio n should be 
sought, for example in the fact that ‘fil li ng’ VDS is an additio nal administrat iv e task, that specia list 
knowledge of weapons is necessary but often not avai l abl e (an y more) and that entry definit io ns 
are not used unif orm ly and/or create probl ems in call in g up the data in VDS.  
 
Vision and policy 
It is theref ore advisabl e, at nati ona l level as well as wit hin the regi ona l polic e forces, to devote 
more attentio n to a good registrati on of rele vant inf ormatio n in VDS. In doing so, it is important to 
work from a certain visio n, because kno wl edge about matters such as firearms possession, use 
and traff ic k ing can onl y be organ ised properly if there is a clear vie w of priorit ies and specif ic 
points of int erest in the approac h to firearms crim e. In concrete terms, this means, for example 
that the approac h should at least encompass the foll o w ing aspects: 
1. Crim inal investig ati on aim ed at detect ing firearms possession and use. 
2. Crim inal investig ati on aim ed at system atic detec ti on of persona l net works engag ed in the 

traf f ick ing, smugglin g and/or ‘le asin g’ of firearms. 
3. Target group- and locat io n-specif ic investi gat ion into the possession and use of firearms. 
 
The most important conditions for the implem entati on of that approac h are: 
1. Consiste nt directi on and facilit ati on, at nati ona l and decentral ised leve l, of ‘firearms 

inte ll ig enc e’ on the basis of VDS, including the necessary devel opm ent of expertise in and 
internati on al isati on of the regi ona l polic e forces. 

2. The encouragem ent of data collec ti on and knowl edge devel opm ent in relati on to specif ic risk 
locat ions and risk groups, regarding whom it can be presumed that the y will (or might) use 
firearms in the ir crim inal careers in com m itting crim es, such as the groups exam ined in the 
study bef ore you, but, for example also the group of very act iv e repeat off enders. 

3. The encouragem ent of research into and developm ent of crim e scenarios.  
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Research wil l cont inue to play an important supportin g role in this. In the short term, howe ver, the 
accent in the cont ent of such research should be on better mapping out and anal ysis of specif ic 
risk groups and crim e scenarios in relati on to the use of firearms, as well as the tracing of 
persona l net works invo l ved in the traf f ic k ing of firearms. 
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Bi j l a g e 1 
 
De vangst-hervangst methode 
 
 
 
 
 
 
 

 
De vangst-herva ngst methode is eenv oudig te illustreren. 48 Veronderstel dat iem and geï nteres-
seerd is in het prec ie ze aan tal van een bepaalde vissoort dat een vij ver telt. Op n verschil le nde 
tijdstippen in een bepaa lde periode gaat men van gen, wordt de van gst gem ark eerd en goo it men 
de vissen terug. Het resulta at van deze procedure ziet er dan als volgt uit: 
 

aantal keer gevangen  1 2 3 … … n  
aant al vissen  f(1) f(2) f(3) … … f(n) (1) 

 
f(niet gevan ge n) = f(0) 
f(gevang en) = f(1) + f(2) + f(3) + … + … + f(n)        (1) 
 
f(totaal) = f(niet gevang en) + f(geva nge n)        (2) 

 
Het total e aanta l vissen in de vijv er kan dan worden bepaa ld door de nie t geobserveerde vissen, 
zijnde f(niet gevan gen) of f(0), op te tell en bij de geobserveerde of geva ng en vissen, zijnde 
f(gevang en). Het tweede deel van deze optel l ing: f(gevan gen): de som van f(1), f(2),…, f(n), is 
bek end. Het eerste deel, f(niet geva nge n) is echt er onbek end, maar kan worden geschat onder de 
aann am e dat bove nstaa nde cijf erreeks (1) een Poisson-verdeling volgt. De Poisson verdeling, 
verwa nt met de klassiek e binom iaal verdelin g, baseert zich op de stoch astische veranderlij k e die 
het aant al keren 'succes' telt, waarbij de kans op een succes ( p) klein is en het aantal Bernoulli 
trials n groo t is (Maes e.a., 2000). Indien n groot is en p klein dan volgt het aanta l van gsten in 
onze 'vissen in de vijv er' illustratie dus een Poisson verdeling, en dit princ ipe gaat eve nee ns op 
voor de meeste toepassin g en van de vangst-hervan gst methode binn en de crim inolo gie (waar het 
aant al pote nti ël e van gstm om enten n vaak groot is, terwij l de kans op een daadwerk elijk e van gst p 
vaak juist klein is). De Poissonparam eter van een vis mag dus wel veranderen, maar niet van-
wege (het uitbl ij ven van) een vangst. Onder de veronderstell in g dat het aanta l van gsten een 
Poisson v erdelin g vol gt, worden de pakk ansen geg ev e n door: 
 
                                                           

48, Zie ook: Bogaerts, Pleysier & Vanheule (2004); Cruyff & van der Heijden (2003a); Cruyff & van der Heijden 
(2003b); Cruyff e.a. (2002). 
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Hierbij is m de Poisson 49 param eter en y het aant al keer dat men die bepaalde vis geva nge n 
heef t. In de veronderstell in g dat er in een bepaald jaar 7+ vangste n zij n, vinden we volg ende 
waarden:  
 

aantal keer gevangen 0 1 2 3 4 5 6 7+ 
kans (met m=.75) .472 .354 .133 .033 .006 .001 .000 .000 
kans (met m=1) .368 .368 .184 .061 .015 .003 .001 .000 

 
Indien de Poisson param eter .75 is, dan is de kans dat een bepaa lde vis éénm aal gev ang en wordt 
.354, tweem aal .133, driemaal .033, etc. Dieze lfde verdeling bij een hog ere Poisson param eter 
(m=1), verhoog t de relati ev e waarschij n lij k heid om een bepaalde vis meer malen te vang en, al 
blij f t die kans in absolute waarden nog steeds klein. In de prak tij k is de Poisson param eter 
natuurlijk niet geg ev en. Het is echter mogel ij k een param eter te schatten die zo goed mogelij k 
aansluit bij de frequenties of cijf erreeks die we wel ken nen, voornam elij k f(1), f(2),… (zie (1)). De 
geschatte Poisson param eter kan vervolg ens in formule (3) worden ing ev oerd en op die manier 
kan dan ook f(0) of f(niet gevan gen) berek end worden. Deze frequentie integreren in (2) levert ons 
tenslo tte een scha tti ng op van het total e aanta l vissen in de vijver, de beoo gde doelste ll ing 
(Boga erts, Ple ysier & Vanheule, 2004). 
  
Het toepassen van de van gst-hervan gst methodiek op het schatt en van vuurwapenbe zit vergt 
reflec tie op een aant al aan nam es. De ana log ie tussen de visvij v er en vuurwapen be zit is nam elij k 
niet zonder problem en.  
 
Een eerste aan nam e implic eert dat de Poisson param eter voor alle eenh eden identiek is. Alle 
eenh eden hebb en theoretisch gezie n één zelfde pak k ans. Dit kan voor vissen nog aan nem elij k 
zij n, maar voor toepassin ge n binne n de crim inolo gie is het een bedenk elij k uitgan gspunt. 
Somm ige illeg al e vuurwapenbe zit ters zijn zichtb aarder dan anderen en lopen een grotere kans 
om 'gepak t' te worden. Deze pak k ans is geen stat isch gege ve n maar verschil t van gem eente tot 
gem eente en is afha nk elij k van de priorite iten die de poli tie stelt. Waar vissen als een hom ogene 
populat ie zouden kunnen worden gek enschetst, vorm en ille ga le vuurwapenb e zitters en -gebrui-
kers een heterog en e populatie. De oplossing hiervoor is de Poisson param eter als een functi e van 
een aant al verk larende variabe len, zoge naamde covariate n, te specif ic eren : Poisson regressie. 50 

                                                           
49. De Poisson param et er wordt geschat met behulp van special e computerprogramma's; voor onze illustratie nem en 
we de cijf erreeksen van Cruyff e.a. (2002) over, die uitgedrukt worden als kansen die optellen tot 1. 
50.Poisson regressie, een eenvoudige uitbreiding van de Poisson verdeling in formule (3), ziet er als volgt uit: 
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De heterog en ite it aan 'pakkansen' wordt zodoende afhank elij k gem aak t van enk el e factoren en 
geïnc orporeerd in het model. Bij het schatt en van de populat ie ille ga le vuurwapenbe zit ters zijn die 
factoren bij v oorbe eld 'de leef tijd', 'het geslac h t' en 'het land van herk omst' (Cruyff e.a., 2002). De 
aann am e blij f t overige ns gelden in die zin dat Poisson param eters voor individuen met identi ek e 
waarden op de opgen om en covariate n hom ogeen zij n. Men spreek t dan van geobserveerde 
heterogen ite it. Variab il ite it in de Poisson param eters veroorzaak t door niet in de regressie opge-
nom en invlo eden: de zog e naamde ong eobserve erde heterogen ite it, blij f t proble m atisch (van der 
Heijden e.a., 2003).51 
 
Een tweede aan nam e stelt dat de Poisson param eter niet als gevol g van (het uitb lij v en van) een 
van gst mag veranderen over de tijd. In het onderzoek naar illeg aal vuurwapen be z it is het nie t 
ondenk beeldig dat iem and die éénm aal werd gepak t met een ille gaa l vuurwapen voorzic h ti ger 
wordt en het vuurwapen niet meer bij zich draagt, of nagen oeg onvi ndbaar opbergt. Evengo ed is 
het mogel ij k dat de poli tie personen bij wie in het verleden illeg al e vuurwapens aantrof f en zij n 
beter in de gate n houdt, zodat de 'pak k ans' groter wordt. Het eerste geva l staa t bek end als 
'negat ie ve besm etting', het tweede als 'positie ve besmetti ng' (van der Heijden e.a., 2003). In 
wezen hoef t de 'pakk ans' niet zozeer consta nt te zijn. De kern van de zaak is dat een verandering 
in de pakk ans niet veroorza ak t mag worden door een eerdere 'vangst', omdat zo de eerder 
verm elde onaf hank elij k heid van de herhaa lde Bernoulli experim enten in het gedrang kom t (Maes 
e.a., 2000). 
 
Een derde aannam e is hier nauw mee verbo nden en stelt dat de populatie om van g (f(totaal)) 
constant of 'geslot en' dient te zijn. Bij vissen is deze assumptie, zek er op lang ere term ij n niet van 
toepassing, omdat uitva l plaatsvindt door sterfte en instroom door gebo orte. Over het algem een is 
deze assumptie all een bij korte observat ieperioden nie t problem atisch. Bij delinquente populati es 
geldt dit eve nee ns omdat detent ie onder deze derde aannam e valt. Concreet met betrekk ing tot 
de onderzoekspopulat ie kan worden gesteld dat een hoog percent age verdachte n gedurende de 
gehe le 'vangstperiode' gedetin eerd is geweest. Bij het schatten van vuurwapen be zit kon hiervoor 
worden gecorrigeerd met de variab el e WGHT, omdat in individuele geva ll en de detent iet ijd 
bek end was. 
 
Sam envatt end kan dus gesteld worden dat het toepassen van de van gst-hervangst methode voor 
crim inolo gisch rele van te schatt ing en niet zonder probl em en is. Niet geobserveerde het erog eni tei t 

                                                                                                                                                               
Elk individu heeft dus een eigen Poisson param et er m(i), en deze param et er is voor elk individu dus een functie van 
een aant al verklarende variabel en x(i). Doordat deze verklarende variabel en voor elk individu van invloed zijn op de 
Poisson param et er, bepalen ze ook de kans dat een bepaald individu 'gepak t' of 'herpakt' wordt ( y(i)). Ook hier worden 
de Poisson param et ers en uiteindelijk ook f(0) opnieuw geschat op basis van een computerprogramma voor afge-
knot t e Poisson regressie (Cruyff e.a., 2002).  
51. Echter, ook voor ongeobserveerde heterogeni t ei t, wat kan leiden tot 'overdispersion' , worden oplossingen geformu-
leerd: "For the truncat ed Poisson regression model a Lagrange multiplier test on overdispersion was developed by 
Gurmu (1991). It compares the model fit of the Poisson model against alternat i ve models with an extra dispersion 
param et er included, such as the negat i ve binom i al model" (van der Heijden e.a., 2003:297).  
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en besm etting vorm en bij het schatte n van delinquente populaties een pot ent ië le bedreigi ng voor 
de assumpties van de Poisson verdelin g.  
 
Formule schattingsmethode 
 
Ten beho ev e van de schatt ing van het aanta l vuurwapenbe zi tters is het hier toeg epaste Poisson 
regressie model: 

( )( | 0)
1 ( 0)

P yP Y y y
P y

= > =
− =

,   1,2,...y =  

geschat met de aann am e dat Y een Poisson verdeling volgt. De Poissonparam eter µ is 
gespecif ic eerd als een func tie van de covariat en x en is gecorrige erd voor verschi lle n in 
detenti etijd (variabe le wght) door middel van: 

 
1

*exp( )
K

i j j
j

wght xµ β
=

= ∑ . 

Teleenheid  
 
Het hanteren van een gestandaardiseerde teleen he id is noodzak elij k voor het bepal en van de 
validite it van de schatti ng. Met tele enh eid wordt bedoeld: Het aan tal keren dat een individu voor 
een bepaald delict is aang e houden bin ne n de vooraf vastgeste lde referteperiode (2001-2003). 
Vergelek en met HKS, heef t VDS het bela ngrij k e voordeel dat het princ ipe van " One man one 
crime" w ordt  geh ant eerd. HKS registreert geen geplee gde delicten maar feiten. Vertaald naar de 
van gst-hervangst methode betek ent één delict, één enk ele van gst. Het koppelen van de drie 
jaarbestanden verliep vlot van we ge het gestandaardiseerde form at. Dubbe le registraties waren 
zeer beperk t en konden worden uitg e zuiverd. De ben odigde dadergeg ev ens waren beschik baar 
voor de drie voornoemde groepen.  
 
De steekproef en variabelen 
 
Drie groepen maak ten deel uit van de anal yse: Antil li a nen (n=891), drugsgerelat e erde verdachten 
van vuurwapen gerelate erde crim inalit eit (n=767) en overval lers (n=572). De groep medeverdach-
ten werd buiten beschouwing gela ten. De gem iddelde leef tijd voor de tota le groep was 29 jaar en 
vijf maanden (SD=9.87). Antilia nen waren gem iddeld 28 jaar oud, de vuurwapen be zitt ers die 
drugsgerelat eerde feiten pleegden waren ong ev eer 34 jaar oud en de overva ll ers waren gem id-
deld 25 jaar oud. In 94% van de geva lle n gin g het om mannen (n=1970), in 6% van de geva ll en 
waren de verdachten van het vrouwelij k e geslac ht (n=123). Van de in tota al 2093 verdachten 
werden tussen 2001 en 2003, 1977 verdacht en éénm aal gevan gen, 105 verdachten werden 
tweem aal gev ang en, 8 verdachte n werden driem aal geva nge n, nog eens twee verdachten werden 
vierm aal gevang en en één verdachte werd vijfm aal gepak t. In tota al werden 2340 feiten geplee gd 
door 2093 verdacht en. 
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De afhank elij k e variabe le ('van gst') in het onderzoek was: 'het aant al keer dat een verdachte werd 
opgepak t voor vuurwapenb e zit'. Als wegi ngsvaria bel e (wght) werd 90% van de detent iet ijd in 
dagen genom en. Er werd voor 90% geopte erd vanweg e het periodiek verlof (10%) dat de meeste 
gedetin eerden gen iete n. Deze weg in gsvariab ele corrigeert voor de verschi ll en in tijd waarin de 
verdachten 'buiten' en dus (her)pak baar zijn geweest. Daarna ast blek en uitei ndelijk zes covariate n 
van toepassin g op het scha ttin gsm odel. Deze covariat en zij n in de anal yse betrok k en. 
- de leef tijd van de respondenten (0=40 jaar en ouder; 1= jong er dan 40 jaar); 
- drugs: wapen werd aangetrof f en tijdens drugsdelic t (0=anders; 1= drugsdelic t);  
- overva l: wapen werd aange trof f en tijdens overval (0=anders; 1=overval); 
- schiet: wel/nie t met het wapen geschote n (0=niet; 1=wel); 
- lnwwm : log aritm e van het aanta l feite n in verba nd met de WWM; 
- lnopium: log aritm e van aan tal feit en in verband met de Opiumwet. 
 
Een aan ta l covariat en is uit het model geweerd: 
- regio: Rott erdam versus overige; en Grote Steden (Den Haag, Utrec ht, Amsterdam en 

Rotterdam) versus overige; 
- geslac ht : man/vrouw, missings (=onbek end) als man gecodeerd; 
- SR: het aant al feit en i.h.k.v. het Strafrecht: 
- gebo orte land: dummy varia bel en met Antil len*, Nederland en overige, (Nederland en overige 

niet sign if ic ant verschi ll end). 
 
Tabel.  Overzicht van de regressiegewichten per covariaat 
 
Covariaat Beta ( β) Stdev. t-waarde p-waarde
Constant e -3.3949 0.3902 8.70 0.0000
Leeftijd 0.9456 0.3339 2.83 0.0046
Drugs 1.0999 0.2447 -4.49 0.0000
Overval -0.4695 0.2534 -1.85 0.0639
Schiet 0.7718 0.2089 3.70 0.0002
Ln WWM 0.9647 0.1401 6.89 0.0000
Ln opium 0.3069 0.1331 2.31 0.0212

 
Een posit ie ve β betek ent een grot ere Poissonparam eter (en hogere pak k ansen) voor hogere 
scores op de covariaat, en een neg ati ev e β duidt op lagere pakk ansen voor hogere scores op de 
covariaat. 
 
Niet alle covariate n waren signif ic an t. Dat geldt overig ens niet voor de covariaat gebo orte land 
(Nederlandse Antille n versus overig e). Die blij k t wel signif ic ant, want verdachten uit de Neder-
landse Antill en worden (veel) vak er opnieuw gepak t dan verdacht en van de overige nati ona lit ei-
ten. Het aant al 'hervangste n' van de groep 'overige' is echter zo laa g dat deze covariaat tot 
bij zo nder insta bi ele populat ieschatt ing en met zeer grot e betrouwbaarhe idsinterva ll en leidt. Een 
model met allee n een intercept en deze covariaa t gee f t bij voorbee ld een populati eschatti ng van 
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140.000 met 95% betrouwbaarhe idsinterval {30.000- 250.000}. Zie hieronder de verdelin g van de 
variabe le 'vangst'. 
 
 'vangst' 
 1 2 3 4 5 
Antillen 1196 6 0 0 0 
Ander geboorteland 781 99 8 2 1 

 
Schattingsresultaat 
 
De tot al e populat ie (Nhat): dat wil zegge n de gepak te plus de schatt ing van de niet-gepak te 
vuurwapenbe zi tters in Nederland (op basis van VDS), alsm ede het bij be horende 95% betrouw-
baarheidsinterva l zij n geschat op: 
 
Horvit z-Thompson estim at es of N 
Nhat 40.533 
Nhat 95% confidence interval 26531 - 54535 

 
 
Modelfit 
 
Het schatt ingsm odel gaat uit van twee frequent ies: de waarge nom en, empirische frequenti es 
gebaseerd op de VDS-gegeve ns én de geschatt e frequent ie (op basis van het Poisson regressie 
model). Een vergel ij k ing van de empirische en de geschatte frequent ies geef t een goede  i ndicati e 
van de fit of overeenstem m ing. Des te dichter de f-waarden nam elij k bij een ligge n, des te bet er, 
omdat het empirische model en het schatt ingsm odel zo weini g mogelij k signif ic an t van elk aar 
zouden moeten verschil len (drempelwa arde 0.05). Bestaat er wel een signif ic ant verschil tussen 
beide modellen dan is sprak e van een slech te fit of slechte overee nk omst.  
 
Y f(obs) f(est)  residuals 
1 1977 1973.04 0.07 
2 105 109.07 -0.39 
3 8 8.89 -0.30 
4 2 1.09 0.87 
5 1 0.17 1.99 

 
Uit de bovenstaa nde tabel blij k t dat bij de schat tin g van het aanta l vuurwapen be zi tters (bin nen de 
drie in de ana l yse betrok k en groepen) in Nederland de empirische en geschatt e frequenti es een 
goede fit of overee nk omst verto nen (gestandaardiseerde residuen met waarden klei ner dan twee 
duiden op een goede fit: eerste keer opnieuw 'gevang e n': 0.07; tweede keer opnieuw gepak t: 
0.39). 
 
Uit de resultat en van de anal yses met de covariaat Nederlandse Antil le n blij k t dat dit een bij zon-
dere groep is met zeer hog e pak k ansen. Dat de groep overige nat io na lit eit en een vee l lag ere 
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pakk ans heef t, blij k t onder andere uit de zeer instab ie l e schatti nge n met modellen waarin de 
covariaat Nederlandse Antil len is opgen om en. Het is trouwens wel gek end dat het ontbrek en van 
een bel angrij k e covariaa t leidt tot onderschatt in g van de tot ale populati eom vang. Vermoedelij k is 
de schatt ing van 40.533 vuurwapenbe zi tters (binne n de drie in de anal yse betrokk en groepen) 
een onderschatti ng. Daar staat echter tegen o ver dat het gebruik te model (zonder de covariaat 
Nederlandse Antill en) zeer redelij k fit en een test op het ont brek en van bela ngrij k e covariate n 
(overdispersie-test) niet signif ic ant is (p = .09) en er dus geen bewijs is dat sign if ic ante covariat en 
ontbrek en. 
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Bi j l a g e 2 
 
Overzichten behorend bij hoofdstuk 3 
 
 

Y0103

1977 94.5 94.5 94.5

105 5.0 5.0 99.5

8 .4 .4 99.9

2 .1 .1 100.0

1 .0 .0 100.0

2093 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 

WGHT

1.00
.94

.88
.81

.75
.69

.63
.56

.50
.44

.38
.31

.25
.19

.13

1200

1000

800

600

400

200

0

Std. Dev = .20  
Mean = .85

N = 2093.00

 
LEEFCAT

341 16.3 16.3 16.3

1752 83.7 83.7 100.0

2093 100.0 100.0

40 +

< 40

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent
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GENDER

123 5.9 5.9 5.9

1970 94.1 94.1 100.0

2093 100.0 100.0

vrouw

man

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 
DRUGS

1326 63.4 63.4 63.4

767 36.6 36.6 100.0

2093 100.0 100.0

ander type delict

drugdelict

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 
OVERVAL

1521 72.7 72.7 72.7

572 27.3 27.3 100.0

2093 100.0 100.0

geen ov erv al

ov erv al

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 
RDAM

1521 72.7 72.7 72.7

572 27.3 27.3 100.0

2093 100.0 100.0

overige regios

Rdam

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 
SCHIET

1891 90.3 90.3 90.3

202 9.7 9.7 100.0

2093 100.0 100.0

niet geschot en

geschot en

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

 
 

ANTIL

1202 57.4 57.4 57.4

891 42.6 42.6 100.0

2093 100.0 100.0

ander geboorteland

antilliaan

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent
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WWM

906 43.3 43.3 43.3

640 30.6 30.6 73.9

270 12.9 12.9 86.8

116 5.5 5.5 92.3

70 3.3 3.3 95.7

29 1.4 1.4 97.0

27 1.3 1.3 98.3

11 .5 .5 98.9

7 .3 .3 99.2

7 .3 .3 99.5

3 .1 .1 99.7

3 .1 .1 99.8

1 .0 .0 99.9

2 .1 .1 100.0

1 .0 .0 100.0

2093 100.0 100.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

14

15

17

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent
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OPIUM

1123 53.7 53.7 53.7

404 19.3 19.3 73.0

231 11.0 11.0 84.0

127 6.1 6.1 90.1

83 4.0 4.0 94.0

43 2.1 2.1 96.1

29 1.4 1.4 97.5

15 .7 .7 98.2

6 .3 .3 98.5

10 .5 .5 98.9

8 .4 .4 99.3

1 .0 .0 99.4

2 .1 .1 99.5

3 .1 .1 99.6

3 .1 .1 99.8

1 .0 .0 99.8

2 .1 .1 99.9

1 .0 .0 100.0

1 .0 .0 100.0

2093 100.0 100.0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent
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Bi j l a g e 3 
 
Overzichten behorend bij hoofdstuk 4:  
in beslag genomen vuurwapens 
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1998 Ams Brno Brzo Dren Frie Flevo Gelm Geln Gelz Gove Gron Haag Holm IJss Kenn Limn Lim z Brmw Nohn Rdam Twen Utre Zawa Zeel Zhz Totaal 

Pistool 227 35 36 3 18 25 22 26 45 6 37 104 20 6 34 34 58 52 16 270 23 51 25 2 51 1226 

Revolver 45 16 10 0 4 7 0 10 3 2 10 0 0 5 6 11 12 1 4 68 11 5 4 4 15 253 

Geweer 12 31 11 0 8 10 11 22 28 5 16 20 0 7 8 11 50 46 5 32 8 21 3 9 10 384 

Machinep. 33 2 1 0 0 0 2 1 2 2 4 5 0 0 1 4 4 7 2 11 1 2 3 0 1 88 

Geheim 12 0 0 0 1 0 0 3 2 0 1 14 0 0 0 0 1 4 0 6 1 2 3 0 0 50 

Gas/alarm 80 60 36 0 34 15 49 53 52 11 49 70 35 15 38 97 105 108 31 176 100 76 28 25 14 1357 

Imitat i e 0 97 58 3 40 11 42 62 58 23 34 94 51 20 44 35 57 117 28 237 24 108 32 32 8 1315 

Totaal 409 241 152 6 105 68 126 177 190 49 151 307 106 53 131 192 287 335 86 800 168 265 98 72 99 4673 

       

1999 Ams Brno Brzo Dren Frie Flevo Gelm Geln Gelz Gove Gron Haag Holm IJss Kenn Limn Lim z Brmw Nohn Rdam Twen Utre Zawa Zeel Zhz Totaal 

Pistool 254 72 27 0 19 22 47 21 36 11 36 112 10 18 38 32 59 53 20 240 19 56 36 6 24 1268 

Revolver 41 15 10 0 6 10 5 8 9 3 5 19 0 4 6 9 20 12 3 83 5 6 14 3 9305 

Geweer 15 27 13 0 2 2 16 30 42 8 22 18 0 5 6 27 64 31 12 41 5 18 10 4 7 425 

Machinep. 52 2 0 0 0 0 0 1 5 0 4 7 2 1 0 0 0 13 1 13 1 1 2 0 2107 

Geheim 97 6 0 0 1 0 1 3 0 2 1 9 0 0 4 0 1 6 0 3 0 1 0 2 1138 

Gas/alarm 18 59 38 7 33 17 48 83 67 17 54 101 36 42 44 74 170 195 28 226 127 79 34 14 21 1632 

Imitat i e 2 89 132 1 40 24 48 262 46 16 49 165 71 37 75 21 104 0 44 319 53 141 30 33 16 1818 

Totaal 479 270 220 8 101 75 165 408 205 57 171 431 119 107 173 163 418 310 108 925 210 302 126 62 80 5693 
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2000 Ams Brno Brzo Dren Frie Flevo Gelm Geln Gelz Gove Gron Haag Holm IJss Kenn Limn Lim z Brmw Nohn Rdam Twen Utre Zawa Zeel Zhz Totaal 

Pistool 208 35 34 1 8 31 23 22 28 22 29 81 20 17 19 29 43 66 15 232 35 62 41 11 32 1144 

Revolver 45 9 11 0 0 8 11 1 8 11 9 24 10 3 0 7 19 10 3 76 4 7 15 1 5 297 

Geweer 10 20 14 3 10 12 20 20 33 25 30 61 0 5 0 26 79 51 7 61 15 28 15 15 22 582 

Machinep. 35 33 6 1 0 16 3 0 1 4 1 1 5 2 0 2 2 4 3 24 0 2 5 1 4 155 

Geheim 47 3 0 0 0 0 1 0 2 3 3 1 0 0 0 3 0 1 1 19 0 0 1 0 2 87 

Gas/alarm 80 44 34 4 14 27 38 34 66 18 56 105 30 18 35 171 134 88 16 235 123 67 40 23 49 1549 

Imitat i e 0 104 63 8 24 16 47 61 68 28 69 104 71 20 51 14 144 94 34 278 45 150 48 45 84 1670 

Totaal 425 248 162 17 56 110 143 138 206 111 197 377 136 65 105 252 421 314 79 925 222 316 165 96 198 5484 
                           

2001 Ams Brno Brzo Dren Frie Flevo Gelm Geln Gelz Gove Gron Haag Holm IJss Kenn Limn Lim z Brmw 52 Nohn Rdam Twen Utre Zawa Zeel Zhz Totaal 

Pistool 161 39 22 2 11 28 35 21 25 12 35 106 15 22 18 30 59 14 4 239 11 53 17 13 47 1039 

Revolver 43 5 10 0 4 4 11 5 10 4 8 12 4 5 4 9 13 1 6 61 4 13 5 3 10 254 

Geweer 17 27 11 0 6 8 10 7 17 10 6 15 18 13 2 13 8 5 6 65 7 55 5 11 21 363 

Machinep. 10 1 8 0 0 1 0 0 1 0 1 8 2 0 4 1 0 2 0 15 1 2 1 1 7 66 

Geheim 12 0 0 0 0 1 3 0 1 0 7 4 1 0 1 1 2 0 0 10 2 6 0 0 2 53 

Gas/alarm 220 68 12 11 40 21 47 40 29 12 47 45 46 21 15 44 37 62 29 155 110 60 20 1 53 1245 

Imitat i e 367 80 0 10 57 73 20 71 18 13 61 18 580 26 5 31 1 116 71 42 60 100 11 10 19 1860 

Onbek end 36 0 0 3 1 7 0 8 0 0 21 0 11 0 0 0 0 9 16 0 9 23 0 0 0 144 

Totaal 866 220 63 26 119 143 126 152 101 51 186 208 677 87 49 129 120 209 132 587 204 312 59 39 159 3020 

 
 

                                                           
52. Brmw BPS aant all en, voor respect ievel i jk 2001, 2002 en 2003: Pistool 51, 33, 47; Revolver 8, 10, 12; Geweer 19, 23, 20; Mac hinepistool 1, 3, 3; Geheim 1, 2, 1; Totaal 267, 315, 348. 
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2002 Ams Brno Brzo Dren Frie Flevo Gelm Geln Gelz Gove Gron Haag Holm IJss Kenn Limn Lim z Brmw 53 Nohn Rdam Twen Utre Zawa Zeel Zhz Totaal 

Pistool 178 37 57 7 18 15 37 29 34 20 36 140 25 17 26 34 33 10 15 279 16 66 21 12 35 1197 

Revolver 30 13 10 2 5 2 19 13 7 1 5 27 10 2 5 10 6 2 1 62 4 12 3 0 10 261 

Geweer 17 52 10 3 5 2 14 17 12 29 14 12 18 3 6 27 14 2 3 45 20 18 4 1 15 363 

Machinep. 7 4 8 0 0 1 4 5 3 3 1 3 4 1 1 0 1 1 1 12 0 6 4 1 2 73 

Geheim 3 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 6 0 2 1 1 2 1 0 7 0 7 0 0 2 38 

Gas/alarm 201 84 33 19 37 23 55 71 38 8 40 68 34 32 22 44 24 58 32 117 143 49 18 3 49 1302 

Imitat i e 337 41 0 5 78 76 37 109 28 7 63 25 163 36 14 30 14 172 85 61 78 125 21 26 26 1657 

Onbek end 38 0 0 0 3 14 0 40 0 0 25 0 15 0 0 0 0 14 7 0 12 23 0 0 0 191 

Totaal 811 233 118 36 146 133 167 284 125 68 184 281 269 93 75 146 94 260 144 583 273 306 71 43 139 5082 

        
2003 Ams Brno Brzo Dren Frie Flevo Gelm Geln Gelz Gove Gron Haag Holm IJss Kenn Limn Lim z Brmw 54 Nohn Rdam Twen Utre Zawa Zeel Zhz Totaal 

Pistool 157 59 38 13 24 13 41 15 24 3 35 117 22 17 23 12 27 28 14 223 25 66 15 24 42 1077 

Revolver 35 17 13 1 8 3 9 8 5 5 2 25 7 4 2 6 10 11 3 39 7 12 6 3 10 251 

Geweer 20 47 31 9 10 5 16 22 10 8 8 31 10 6 1 8 11 15 8 19 13 20 3 11 14 356 

Machinep. 7 6 6 1 1 0 1 0 0 2 1 8 0 2 2 0 3 1 0 14 1 2 0 1 2 61 

Geheim 3 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 3 0 1 1 0 1 0 0 11 0 2 0 0 3 32 

Gas/alarm 159 82 34 28 53 17 64 59 47 4 61 57 42 30 19 29 38 54 28 152 122 71 13 4 37 1304 

Imitat i e 422 48 23 4 65 84 25 90 29 3 35 35 150 38 7 48 3 198 56 67 78 182 12 37 34 1773 

Onbek end 44 0 1 0 5 9 0 18 0 0 13 0 11 0 0 1 0 13 12 0 6 23 0 0 0 156 

Totaal 847 260 148 56 166 131 158 212 115 26 156 276 242 98 55 104 93 320 121 525 252 378 49 80 142 5010 

 
 

                                                           
53. Ibidem. 
54. Ibidem. 
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Bi j l a g e 4 
 
Lijst van informanten 
 
 
 
 
 
 
 

 
De volgende persone n heb ben een belan grij k e rol geh ad in het bij een bren gen van inf orm atie 
voor dit onderzoek. Deze personen heb ben ofwel deelgenom en aan de VDS- enquête die onder 
alle korpsen is uitg e zet, of hebb en ons op andere wij zen inf orm atie verschaf t over vuurwapen-
gerelate erde crim inal ite it en/of vuurwapenh andel. De nam en van de 17 geïn tervi e wde 
vuurwapenha ndelaren zij n – om privac yredenen – niet verm eld in het overzic ht. 
 
KLPD/NRI    H. Ham, dNRI 
       R. Kuijper, Landelij k Bureau Wapens en Munit ie 
       mevr. J. van Mant gem, dNRI, onderzoek & anal yse 
       L. Prins, dNRI 
       P. de Poorter, dNRI 
 
Regiopo li tie Groninge n   H. Helin g, Z.G.C. 
 
Regiopo li tie Friesland   A.E.L. Weistra, regioc o ördinator Wapens en Muniti e 
        J. Jissink, districtscoördinat or Wapens en Muniti e 
 
Regiopo li tie Drent he   M. van Zante n, divisie rech erche  
        K. van Dijk, region aal inf orm atiek nooppunt 
 
Regiopo li tie IJssell and   H. Scho onderbeek, CROD / RBWM 
 
Regiopo li tie Twen te   R. Weustink, taak ac c enthouder drugs en vuurwapens 
 
Regiopo li tie Noord- en    J. van Rosm alen, Regiona al Coördinat or Vuurwapens 
Oost Gelderland     
 
Regiopo li tie Geld. Midden  E.F.J. Elbers, RBWM 
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Regiopo li tie Utrecht    G. Bikk er, RWBM / Divisie Recherche 
 
Regiopo li tie N-Holland-Noord  T. Menheren, RBWM 
 
Regiopo li tie Zaanstreek-Waterla nd P. Tjeertes, coördinator RBWM 
 
Regiopo li tie Amsterdam-Amstelland G. Bergm eij er, projec tle ider regio na al projec t Vuurwapens 
        P.J.M. Gademan, LBWM 
 
Regiopo li tie Gooi- en Vechtstreek A. van de Land, RBWM 
 
Regiopo li tie Haagl anden   B. M. Barnas, Materiedeskundige Wapens en Terreur 
 
Regiopo li tie Holl ands-Midden  mevr. M. Laadstra, recherc he assiste nt RBWM 
 
Regiopo li tie Rott erdam-Rijnm ond G. de Vlieg, RBWM 
 
Regiopo li tie Zeeland   K. Smit  
 
Regiopo li tie Midden en West Braba nt A. van Iersel, coördinat or RBWM 
 
Regiopo li tie Braban t Noord  I.G.J. Libregts, RBWM, gegeve nsbeh eer VDS 
 
Regiopo li tie Braban t Zuid-Oost  E. van der Linden, misdaadanalist Region ale Recherch e 
 
Regiopo li tie Lim burg-Noord  C. Derks, Regio naa l coördinator RBWM 
 
Regiopo li tie Lim burg-Zuid  W. Schwan en, vuurwapendeskundige RBWM 
        H. van de Wetering, vuurwapendeskundige RBWM 
 
Regiopo li tie Flevo la nd   L. van den Berg, inf odesk 
        R. Spits, afd. BOKI 
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Bi j l a g e 5 
 
Leidraad open interviews met legale wapenhandelaren 
en wapenexperts van politie 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene vragen over aard, omvang en ontwikkelingen 

 
1. Beeld illegale vuurwapenbezitters en handel 

Wat moeten we ons voorstell en als we sprek en over illega le vuurwapenbe zi tters?  
2. Illegaal wapenbezit in verband met criminaliteit 

Denk t u dat ille gal e wapen be zitt ers per defin it ie in verband moeten worden gebracht met 
crim inal ite it? Kan het zij n dat somm ige 'brave burgers' de illega le mark t opzoek en omdat ze 
opzie n tegen al die paperassen en vergunning en?  

3. Illegaal wapenbezit toe- of afgenomen 
Denk t u dat het ille gal e wapenb e zit de laatste jaren is toeg enom en of afgenom en? Wat 
denk t u dat de oorzak en zij n van een toe- c.q. afnam e?  

4. Toekomst 
Wat is uw inschat tin g voor de toek omst: hoe zal het ill ega le wapenbe zi t de volge nde jaren 
evo lueren in Nederland? Waarom verwac ht u dit? 

5. 85.000 – 125.000 schatting 
Op basis van eerder onderzoek wordt de om vang van het aant al in Nederland roulerende 
illeg ale, scherpschie tende handvuurwapens geschat op 85.000 tot 125.000 stuks. Wat is 
uw eerste gedachte bij dit aanta l: lij k t het u aan de hog e of lag e kant, of klink t de schatti ng u 
redelij k in de oren? 

6. 10% regel 
Bij vee l schatt ing en van de tota le om van g wordt (o.a. door de polit ie) de 10-procen ts-regel 
gebruik t: op basis van de poli tie geg ev ens (in beslag genom en vuurwapens) gaan we ervan 
uit dat nog maar een tiende van het gehe le illeg al e circuit in bee ld is. Wat denk t u: een 
redelij k inschattin g, of is het aan tal dat wij niet kenn en groter? 
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Vragen over doelgroepen 
 
7. Burgers die in de toekomst wapen aanschaffen 

Zijn er volgens u bepaa lde groepen 'burgers' die vandaag gee n ill ega al wapen hebben 
maar zich dat in de toek omst wel zullen gaan aanscha ff en. Wat denk t u dat ten grondslag 
lig t aan hun beho ef te aan een ill ega al wapen?   

8. Voornaamste typen bezitters 
Als wij u vrage n de drie voornaamste "typen" van bezitt ers van ille ga le vuurwapens te 
beschrijve n, wat zijn dan naar uw inzic h t hun bela ngrij kste kenm erk en ? 
a. De bela ngrij kste groep van illeg ale vuurwapen be zit ters is in NL volge ns mij...... 
b. De twe ede belan grij kste groep .... 
c. De derde belangrij kste groep.... 
 

De volgende vragen gaan verder door op drie specifieke doelgroepen die in eerder IVA-onderzoek 
naar voren zijn gekomen als groepen waarbinnen relatief veel vuurwapens in bezit zijn en gebruikt 
worden. Het gaat om drie 'werelden' : die van de jonge recent naar Nederland geïmmigreerde 
Antillianen, van overvallers en van personen betrokken bij drugscriminaliteit. Per doelgroep 
worden in het onderstaande de vragen gesteld naar:  
− welk aandeel van personen in deze groepen heeft een vuurwapen, wat voor wapens en 

waarom? 
− de argumenten die leiden tot voorgaand oordeel 
− ideeën over toe/afname van bezit bij doelgroep 
 
9.1. Jonge Antilliaanse mannen 

De om vang van het aanta l ille ga le vuurwapens in Nederland blij f t een groot vraag tek en. Uit 
eerder onderzoek van het IVA kwam even we l naar voren dat het vuurwapenbe zi t relat ief 
hoog ligt bij jong e recent naar Nederland geïm m igreerde Antill iaa nse mannen. De meeste 
van deze Antill ian en heb be n een crim ineel verleden. Herkent u ook vanuit uw ach t ergrond 
een relat ief grote interesse vanuit deze doelgroep voor wapens?  

9.2. 1/10 1/5 1/2 bij Antilliaanse jongeren 
Als u vanuit uw eige n expertise zou moeten schatte n hoev ee l jong e, recen t naar Nederland 
geïm m igreerde Antill iaa nse mannen in het bezi t zij n van een wapen, wat zou uw inschatti ng 
dan zijn: 1 op de 10, 1 op de 5, 1 op de 2 personen ? Hoe kom t u tot deze schatt in g en wat 
bepaalt denk t u wie wel en wie nie t op de ille ga le mani er een wapen aanschaf t? 

9.3. Toename wapenbezit Antilliaanse jongeren 
Denk t u dat sprak e is van een toenam e van bezit onder deze doelgroep van jon ge, recent 
naar Nederland geïm m igreerde Antil lia ne n? Waarom ? 

10.1. Overvallers 
Veel illeg ale wapens worden uitei ndelij k in beslag gen om en gek oppeld aan een gepleegd 
delict met het wapen. Overva llers mak en bij v oorbe eld in toen em ende mate gebruik van een 
wapen en ook bij drugsgerelat eerde delict en worden vaak wapens aang etrof f en. Welk zicht 
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heef t u op het ill ega al vuurwapenbe zi t onder drugscrim inelen (drugsdealers,-smokk elaars, -
handelaren, -producente n (zowel soft- als harddrugs)) en overva llers.  

10.2. 1/10 1/5 1/2 bij overvallers en drugscriminelen 
Als u vanuit uw eige n expertise zou moeten schatte n hoev ee l overval lers in het bezit zij n 
van een wapen, wat zou uw inschat tin g dan zijn: 1 op de 10, 1 op de 5, 1 op de 2 
persone n? Hoe kom t u tot deze schatt ing en wat bepaalt denk t u wie wel en wie niet op de 
illeg ale manier een wapen aanschaf t? En dezelfde vragen voor vuurwapen be zit onder 
persone n betrokk en bij drugscrim inal ite it.  

10.3. Toename wapenbezit overvallers en drugscriminelen 
Denk t u dat sprak e is van een toenam e van bezit onder overva llers en onder personen 
betrokk en bij drugscrim inal i teit ? Waarom ? 
 

Vragen over wapentypen 
 
11.  Wat zijn de illegale vuurwapens 

Als we sprek en over ille ga l e vuurwapens, moeten we dan denk en aan een klassiek pistool 
of geweer of is er meer en meer sprak e van zwaardere wapens die verder reik en dan 
handwapens?  

12. Meest circulerend vuurwapen 
Heef t u enig idee welk vuurwapen het meest courant in het ille ga le circuit circuleert?  

13. In de smaak vallende wapens 
Zijn er nog andere vuurwapens die erg in de smaak val len ? 

14. Waarom en waarvoor deze wapens 
Waarom deze wapens en andere wapens bijvoorbee ld niet ?; Heef t u er enige idee van 
waarvoor deze vuurwapens dienen ? 

15. Type wapen gekoppeld aan groepen 
Welk e vuurwapen t ypen en merk en zij n naar u inzic ht het meest in zwan g onder de drie 
groepen die eerder aan bod zijn gek om en: de Antill ia n en, de overva llers en de 
drugsgerelat eerde vuurwapenbe zi tters? Waarop baseert u deze uitsprak en? 
 

Vragen specifiek voor de wapenhandelaren, over illegale wapenhandel 
 
16.  Last van illegale handel 

Hoe kijk t u aan teg en het ill ega le wapenc ircuit?  
17.  Rol NL 

Denk t u dat Nederland een belangrij k e rol speelt in de ille ga le wapenha ndel?  
18.  Wel eens oneerbare voorstellen 

Heef t u ooit te mak en geh ad met iem and die op ille gal e wij ze een vuurwapen via uw wink el 
wou aanschaf f en?  

19.  Accessoires of reparaties aan illegale vuurwapens 
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Heef t u ooit te mak en geh ad met iem and die op ille gal e wij ze vuurwapen onderdelen voor 
een illeg aa l wapen ?  Waar gaat de int eresse dan vooral naar uit en om wat voor type 
persone n gaat het dan?  

20.  Collega's zelfde vragen 
Heef t u een idee of coll eg a's ooit met het ze lfde werden geconfronte erd?  

21.  Handen in vuur voor anderen 
Zijn er tussen de leg al e wapenh andelaars ook coll ega's waar u de handen nie t voor in het 
vuur durft te stek en?  

22.  Bekend bij politie, onderling 
Zijn deze wapenh andelaren bek end? Onderlin g? Bij de polit ie ? En kunt u aang ev en wat 
wordt ondernom en tege n of ter voork om ing van dit ong e wenst gedrag binn en de sector? 

 


