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BEKNOPTE MOTIVERING 

Achtergrond 

Op de verwerving, het voorhanden hebben en de in- en uitvoer van civiele vuurwapens is een 

omvangrijk EU-regelgevingskader van toepassing, meer bepaald Richtlijn 91/477/EEG als 

gewijzigd bij Richtlijn 2008/51/EG. De richtlijn beoogt vaststelling van minimumnormen 

voor de markering, opslag, vervaardiging, verhandeling, registratie en het onbruikbaar maken 

van vuurwapens, alsmede definiëring en kwalificatie van strafbare feiten. 

Ondanks de strengere wetgeving vormt vuurwapengeweld nog steeds een aanzienlijke 

bedreiging in de EU. In de verklaring van de Raad van ministers van Binnenlandse Zaken van 

29 augustus 2015 wordt opgeroepen tot het nemen van dringende maatregelen betreffende het 

onbruikbaar maken van vuurwapens om te voorkomen dat criminelen deze opnieuw 

gebruiksklaar maken en gebruiken. Ook wordt hierin nogmaals opgeroepen tot de herziening 

van de vuurwapenrichtlijn en de vaststelling van een gemeenschappelijke aanpak betreffende 

het onbruikbaar maken van vuurwapens, waarbij de traceerbaarheid in de bestaande 

wetgeving wordt verbeterd teneinde de lacunes en tekortkomingen in de tenuitvoerlegging 

ervan op nationaal niveau weg te werken. 

In het verslag over de toepassing van de vuurwapenrichtlijn zijn tevens obstakels voor het 

traceren van vuurwapens vastgesteld die het gevolg zijn van verschillen tussen de lidstaten. In 

haar voorstel stelt de Commissie voor de bestaande wetgeving op een aantal punten te 

wijzigen, bijvoorbeeld: 

 gemeenschappelijke EU-normen inzake het onbruikbaar maken van vuurwapens; 

 gemeenschappelijke EU-regels inzake de markering van vuurwapens om de 

traceerbaarheid van wapens te verbeteren; 

 betere informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, bijvoorbeeld wanneer een 

vergunning om een vuurwapen te bezitten is geweigerd door een andere nationale 

autoriteit, en een verplichting tot het aan elkaar koppelen van de nationale 

wapenregisters; 

 gemeenschappelijke criteria met betrekking tot alarmwapens (bijv. noodsignalen en 

startpistolen) om de transformatie ervan in volledig functionerende vuurwapens te 

voorkomen; 

 strengere regels inzake de online verwerving van vuurwapens, teneinde de verwerving 

van vuurwapens, belangrijke onderdelen daarvan of munitie via internet te 

voorkomen; 

 strengere verbodsregels voor bepaalde semiautomatische vuurwapens, die niet door 

particulieren in bezit mogen worden gehouden, zelfs niet nadat zij voorgoed 

onbruikbaar zijn gemaakt; 

 strengere voorwaarden voor de circulatie van onbruikbaar gemaakte vuurwapens; 
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 strengere voorwaarden voor verzamelaars om het risico op verkoop aan criminelen te 

beperken. 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken heeft op 15 februari 2016 

een minihoorzitting georganiseerd om de punten in de huidige richtlijn waarop verbetering 

mogelijk is te onderzoeken en de passende mate van harmonisatie op EU-niveau te 

verduidelijken. 

De uitgenodigde vuurwapendeskundige benadrukte in het bijzonder de dreiging die uitgaat 

van omgebouwde en opnieuw gebruiksklaar gemaakte vuurwapens en de noodzaak van hoge 

gemeenschappelijke normen voor het onbruikbaar maken van vuurwapens in de EU, en wees 

erop dat elk essentieel onderdeel van een vuurwapen moet worden gemarkeerd zodat het in 

geval van diefstal of verlies kan worden getraceerd. De deskundige toonde aan dat een 

algemeen verbod op semiautomatische vuurwapens op basis van het criterium "gelijkenis" 

problematisch is, en dat de tenuitvoerlegging ervan niet haalbaar is voor de lidstaten. 

Een andere uitgenodigde deskundige op het gebied van het verlenen van vergunningen en 

medische tests wees erop dat een zekere medische basistest (voor zowel lichamelijke 

vermogens als geestelijke gezondheid) noodzakelijk is om een vuurwapenvergunning te 

kunnen verlenen, alsook regelmatige follow-uptests. 

Standpunt van de rapporteur 

De rapporteur is ingenomen met de herziening van de richtlijn om de lacunes in de bestaande 

wetgeving op te vullen en de veiligheid van de Europese burgers te verbeteren. De rapporteur 

steunt daarom de meeste suggesties in het voorstel van de Commissie. Bepaalde onderdelen 

moeten echter worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat de nieuwe wetgeving begrijpelijk, 

effectief, evenwichtig en evenredig is. 

Voorts wil de rapporteur graag benadrukken dat deze richtlijn, hoewel het doel verbeterde 

veiligheid van de burgers is, niet gericht is op de aanpak van illegale wapens en de daarmee 

samenhangende georganiseerde misdaad en terroristische activiteiten: dit zijn slechts twee 

soorten problemen die verband houden met vuurwapens. De richtlijn is eerder bedoeld om te 

vermijden dat legale vuurwapens op de zwarte markt terechtkomen en om schietpartijen, 

zelfmoord, doodslag en ongelukken met vuurwapens te voorkomen. 

De rapporteur betreurt dat de Commissie niet van tevoren een effectbeoordeling heeft 

ingediend. Hierin had de Commissie bijvoorbeeld kunnen verduidelijken welke en hoeveel 

vuurwapens onder het voorstel vallen, zodat het Parlement gemakkelijker een geïnformeerd 

standpunt over de kwestie kan innemen. 

Op grond van deze overwegingen stelt de rapporteur amendementen voor die met name 

betrekking hebben op: 

1. de reikwijdte van de richtlijn (niet alleen vuurwapens, maar ook de essentiële 

onderdelen daarvan en munitie); 

2. de markering van essentiële onderdelen; 

3. het onbruikbaar maken van vuurwapens; 
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4. informatie-uitwisseling tussen de lidstaten; 

5. verkoop op afstand; 

6. geschiktheidstests voor aanvragers van vergunningen; 

7. aanvullende veiligheidsmaatregelen. 

In haar voorstel wil de Commissie bijlage I van de richtlijn wijzigen door aan categorie A 

"semiautomatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot automatische vuurwapens" en "de in 

de punten 1 tot en met 7 bedoelde vuurwapens, nadat zij onbruikbaar zijn gemaakt" toe te 

voegen, waardoor dergelijke vuurwapens dus worden verboden. De rapporteur spreekt zijn 

steun uit voor deze bepaling. 

De Commissie wenst tevens de zogeheten categorie B7 van "civiele semi-automatische 

vuurwapens die het uiterlijk hebben van automatische vuurwapens" naar categorie A te 

verplaatsen. De rapporteur acht deze bepaling in zijn huidige vorm niet begrijpelijk en in de 

praktijk niet uitvoerbaar, aangezien geen onderscheid wordt gemaakt tussen vormgeving en 

technische kenmerken. Niet de verschijningsvorm maar de technische criteria van een wapen 

moeten doorslaggevend zijn, zoals de excitatie-energie van het vuurwapen, het kaliber, de 

mogelijkheid om er een groter magazijn aan vast te maken en andere kenmerken die niet door 

goede redenen worden gerechtvaardigd, zoals de pistoolgreep, een inklapbare voorraad, 

koelsystemen enzovoort. De rapporteur dringt er bij de Commissie op aan haar voorstel op dit 

punt te heroverwegen. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande 

amendementen in aanmerking te nemen: 
 

Amendement 1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Naar aanleiding van recente 

terreuraanslagen, die op tekortkomingen 

in de toepassing van Richtlijn 91/477/EEG 

hebben gewezen, met name wat het 

onbruikbaar maken (de neutralisatie) van 

wapens, de mogelijkheid tot ombouw en 

markeringsregels betreft, is in de in april 

2015 aangenomen Europese 

Veiligheidsagenda en de verklaring van 
de Raad van ministers van Binnenlandse 

Zaken van 29 augustus 2015 opgeroepen 

(2) De amendementen op Richtlijn 

91/477/EEG van de Raad mogen niet het 

gevolg zijn van een verondersteld verband 

tussen de recente terreuraanslagen en het 

legale gebruik en bezit van wapens in de 

Unie door jagers, sportschutters en 

verzamelaars. De vervaardiging van, 

handel in en het voorhanden hebben en 

gebruiken van wapens en munitie zijn 

legitieme activiteiten en zijn van groot 

recreatief, sportief en economisch belang 
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tot de herziening van die richtlijn en tot 

een gemeenschappelijke aanpak voor het 

onbruikbaar maken van vuurwapens om 
het opnieuw gebruiksklaar maken en het 

gebruik ervan door criminelen te 

voorkomen. 

en belangrijk voor het creëren van 

werkgelegenheid en welzijn in de Unie. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2bis) Bij het bewaren en uitwisselen van 

gegevens dient Verordening (EU) 2016/... 

van het Europees Parlement en de 

Raad1bis in acht te worden genomen. 

 _____________________ 

 1bis Verordening (EU) 2016/… van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens (algemene verordening 

gegevensbescherming) en tot intrekking 

van Richtlijn 95/46/EG (PB L …). 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Bepaalde aangelegenheden in 

Richtlijn 91/477/EEG moeten verder 

worden uitgewerkt. 

(3) Bepaalde aangelegenheden in 

Richtlijn 91/477/EEG moeten dusdanig 

verder worden uitgewerkt dat de 

wapenhandel voor criminele en 

terroristische doeleinden kan worden 

bestreden en een geharmoniseerde 

toepassing door de lidstaten kan worden 

bevorderd. 
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Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Instellingen die zich bezighouden 

met de culturele of historische aspecten 

van wapens, als zodanig zijn erkend door 

de lidstaat op wiens grondgebied zij 

gevestigd zijn en in categorie A ingedeelde 

vuurwapens bezitten die zij voor de datum 

van inwerkingtreding van deze richtlijn 

hebben verworven, moeten deze 

vuurwapens in hun bezit kunnen houden 

wanneer de betrokken lidstaat hun hiertoe 

vergunning heeft verleend en op 

voorwaarde dat deze vuurwapens 

onbruikbaar zijn gemaakt. 

(4) Instellingen en personen, zoals 

musea en verzamelaars, die zich 

bezighouden met de culturele, historische, 

wetenschappelijke, technische of 

educatieve aspecten van wapens, die als 

zodanig zijn erkend door de lidstaat op 

wiens grondgebied zij gevestigd zijn, 

moeten in categorie A ingedeelde 

vuurwapens kunnen bezitten en verwerven 

wanneer de betrokken lidstaat hun hiertoe 

vergunning heeft verleend en op 

voorwaarde dat deze instellingen of 

personen de nodige maatregelen hebben 

getroffen om elk risico voor de openbare 

veiligheid te vermijden, onder meer door 

middel van veilige opslag. De specifieke 

situatie, met inbegrip van de aard van de 

verzameling en het doel daarvan, moet bij 

elke vergunningverlening in aanmerking 

worden genomen. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Aangezien verzamelaars zijn 

aangeduid als een mogelijke bron van 

illegale handel in vuurwapens, moeten zij 

onder deze richtlijn vallen. 

Schrappen 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Om misbruik van vuurwapens te 

voorkomen, moeten in deze richtlijn 

minimumeisen voor de veilige opslag van 

vuurwapens worden opgenomen. De 

lidstaten moeten ervoor zorgen dat 

personen die op rechtmatige wijze 

vuurwapens of munitie verwerven of 

voorhanden hebben redelijke 

voorzorgsmaatregelen moeten nemen om 

te waarborgen dat de vuurwapens of 

munitie beveiligd zijn tegen verlies of 

diefstal en niet toegankelijk zijn voor 

derden. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Rekening houdend met het grote 

risico dat het opnieuw gebruiksklaar maken 

van onvolledig onbruikbaar gemaakte 

wapens met zich meebrengt en met het oog 

op betere beveiliging in de hele Unie, 

moeten onbruikbaar gemaakte vuurwapens 

onder deze richtlijn vallen. Daarnaast 

moeten voor de meest gevaarlijke 

vuurwapens strengere regels worden 

ingevoerd om ervoor te zorgen dat die 

vuurwapens niet in bezit mogen worden 

gehouden of verhandeld. Deze regels 

moeten ook van toepassing zijn op 

vuurwapens van deze categorie zelfs nadat 

zij onbruikbaar zijn gemaakt. Wanneer 

deze regels niet worden nageleefd, moeten 

de lidstaten passende maatregelen nemen, 

met inbegrip van de vernietiging van deze 

vuurwapens. 

(7) Rekening houdend met het grote 

risico dat het opnieuw gebruiksklaar maken 

van onvolledig onbruikbaar gemaakte 

wapens met zich meebrengt en met het oog 

op betere beveiliging in de hele Unie, 

moeten onbruikbaar gemaakte vuurwapens 

onder deze richtlijn vallen. Wanneer deze 

regels niet worden nageleefd, moeten de 

lidstaten passende maatregelen nemen, met 

inbegrip van de vernietiging van deze 

vuurwapens. In dit verband moet rekening 

worden gehouden met 

Uitvoeringsverordening (EU) 

2015/24031bis van de Commissie van 

15 december 2015 tot vaststelling van 

gemeenschappelijke richtsnoeren 

betreffende normen en technieken om te 

waarborgen dat onbruikbaar gemaakte 

vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn.  

 __________________ 

 1bis PB L 333 van 19.12.2015, blz. 62. 
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Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Om de traceerbaarheid van 

onbruikbaar gemaakte vuurwapens te 

waarborgen, moeten zij in nationale 

registers worden bijgehouden. 

(8) Om de traceerbaarheid van 

onbruikbaar gemaakte vuurwapens te 

waarborgen, moet hun 

onbruikbaarmaking worden bijgehouden 
in nationale registers die regelmatig 

worden geactualiseerd en die toegankelijk 

zijn voor de wetshandhavingsinstanties 

van elke lidstaat. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Sommige semiautomatische 

vuurwapens kunnen makkelijk worden 

omgebouwd tot automatische 

vuurwapens, waardoor zij een bedreiging 

voor de veiligheid vormen. Ook zonder 

dergelijke ombouw tot vuurwapens van 

categorie A kunnen bepaalde 

semiautomatische vuurwapens een groot 

gevaar vormen wanneer hun 

patrooncapaciteit hoog is. Dergelijke 

semiautomatische wapens moeten daarom 

van civiel gebruik worden uitgesloten. 

Schrappen 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Om te vermijden dat markeringen 

makkelijk kunnen worden verwijderd en te 

verduidelijken op welke onderdelen de 

markeringen moeten worden aangebracht, 

(10) Om te vermijden dat markeringen 

kunnen worden verwijderd en te 

verduidelijken op welke onderdelen de 

markeringen moeten worden aangebracht, 
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moeten gemeenschappelijke 

markeringsregels worden ingevoerd. 

moeten gemeenschappelijke 

markeringsregels worden ingevoerd.  Die 

regels moeten rekening houden met de 

nieuwe materialen die worden gebruikt in 

de wapenfabricage en met de opkomst van 

3D-geprinte wapens. Ze moeten ook 

rekening houden met ingevoerde wapens. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) De lidstaten moeten 

veiligheidscriteria betreffende de opslag 

en het vervoer van vuurwapens 

vaststellen; die criteria moeten aangepast 

zijn aan het aantal voorhanden zijnde 

vuurwapens en aan hun gevaarlijkheid. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Vuurwapens kunnen veel langer 

dan twintig jaar worden gebruikt. Om de 

traceerbaarheid van vuurwapens te 

waarborgen, moeten registers ervan voor 

een onbepaalde periode worden 

bijgehouden totdat de vernietiging ervan is 

bevestigd. 

(11) Vuurwapens kunnen veel langer 

dan twintig jaar worden gebruikt. Om de 

traceerbaarheid van vuurwapens te 

waarborgen, moeten registers ervan door 

de bevoegde autoriteiten voor een 

onbepaalde periode worden bijgehouden 

totdat de vernietiging ervan is bevestigd. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Verkoopovereenkomsten voor 

vuurwapens en onderdelen daarvan die met 

(12) Verkoopovereenkomsten voor 

vuurwapens en essentiële onderdelen 
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behulp van technieken voor communicatie 

op afstand zijn afgesloten, kunnen een 

ernstige bedreiging voor de veiligheid 

vormen aangezien deze moeilijker te 

controleren zijn dan de conventionele 

verkoopmethoden, in het bijzonder wat de 

online verificatie van de rechtsgeldigheid 

van vergunningen betreft. Het is daarom 

wenselijk de verkoop van wapens en 

onderdelen met behulp van technieken 

voor communicatie op afstand (in het 

bijzonder het internet) te beperken tot 

wapenhandelaren en -makelaren. 

daarvan die met behulp van technieken 

voor communicatie op afstand zijn 

afgesloten, kunnen specifieke 

bedreigingen voor de veiligheid vormen 

aangezien deze moeilijker te controleren 

zijn dan de conventionele 

verkoopmethoden. Om te zorgen voor 

toereikende controles is het daarom 

wenselijk de verkoop van wapens en 

onderdelen daarvan die met behulp van 

technieken voor communicatie op afstand 

(in het bijzonder het internet) te beperken 

tot wapenhandelaren en -makelaren, 

behalve indien het afleveren of ophalen 

van het vuurwapen plaatsvindt in het 

pand van een handelaar met een 

vergunning, bij een lokaal politiebureau 

of een andere bij de wetgeving van de 

betreffende lidstaat gemachtigde instantie, 

of indien de lidstaten er op een andere 

manier voor kunnen zorgen dat de 

identiteit, de vergunning en de respectieve 

documenten van de betrokken partijen 

worden geverifieerd en gecontroleerd. 

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de 

mogelijkheid van de lidstaten om 

strengere regels vast te stellen met 

betrekking tot de particuliere verkoop van 

vuurwapens zonder tussenpersonen. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Daarnaast is het risico dat 

alarmwapens en andere typen 

vuurwapens voor het afvuren van losse 

patronen worden omgebouwd tot echte 

vuurwapens groot, en bij sommige 

terreurdaden zijn omgebouwde wapens 

gebruikt. Het is daarom essentieel het 

probleem van omgebouwde vuurwapens 

die bij misdrijven worden gebruikt, aan te 

pakken, met name door deze binnen de 

werkingssfeer van de richtlijn te brengen. 

(13) Er moeten technische specificaties 

worden vastgesteld voor alarm- en 

seinwapens, alsook voor wapens voor 

saluutschoten en akoestische signalen, om 

te waarborgen dat zij nooit tot vuurwapens 

kunnen worden omgebouwd. 
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Er moeten technische specificaties worden 

vastgesteld voor alarm- en seinwapens, 

alsook voor wapens voor saluutschoten en 

akoestische signalen, om te waarborgen dat 

zij niet tot vuurwapens kunnen worden 

omgebouwd. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de uitwisseling van informatie 

tussen de lidstaten beter te doen 

functioneren, moet de Commissie 

onderzoek voeren naar de noodzakelijke 

elementen van een systeem om dergelijke 

uitwisseling van informatie uit al 

bestaande geautomatiseerde systemen voor 

gegevensbestanden in de lidstaten te 

ondersteunen. Indien wenselijk, mag het 

resultaat van het onderzoek door de 

Commissie vergezeld gaan van een 

wetgevingsvoorstel, waarbij rekening 

wordt gehouden met de bestaande 

instrumenten voor de uitwisseling van 

informatie. 

(14) Om de uitwisseling van informatie 

tussen de lidstaten en de traceerbaarheid 

van vuurwapens beter te doen 

functioneren, moet de Commissie 

onderzoek voeren naar de noodzakelijke 

elementen van een systeem om de 

informatie uit al bestaande 

geautomatiseerde systemen voor 

gegevensbestanden in de lidstaten verplicht 

toegankelijk te maken voor alle lidstaten. 

Zo nodig moet het resultaat van het 

onderzoek door de Commissie vergezeld 

gaan van een wetgevingsvoorstel, waarbij 

rekening wordt gehouden met de bestaande 

instrumenten voor de uitwisseling van 

informatie. Een dergelijk systeem moet 

niet alleen voorzien in de noodzaak om 

wapens te traceren die in het bezit zijn van 

particulieren of andere instellingen, maar 

moet er ook, in overeenstemming met de 

wetgeving, voor zorgen dat wapens 

kunnen worden getraceerd wanneer deze 

in beslag zijn genomen door of zijn 

overgedragen aan de autoriteiten of zijn 

afgestaan aan de lidstaten, zodat het 

mogelijk wordt om te achterhalen wat er 

met wapens gebeurt totdat deze worden 

vernietigd, weer worden gebruikt of weer 

op de markt worden gebracht. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 
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Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Met het oog op de passende 

uitwisseling van informatie over verleende 

en geweigerde vergunningen tussen de 

lidstaten, moet de bevoegdheid om 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie handelingen aan te nemen 

aan de Commissie worden overgedragen in 

verband met het aannemen van een 

handeling om de lidstaten in staat te stellen 

een dergelijk systeem voor de uitwisseling 

van informatie over verleende en 

geweigerde vergunningen op te zetten. Het 

is van bijzonder belang dat de Commissie 

bij haar voorbereidende werkzaamheden 

tot passende raadpleging overgaat, onder 

meer op deskundigenniveau. De 

Commissie moet bij de voorbereiding en 

opstelling van de gedelegeerde 

handelingen ervoor zorgen dat de 

desbetreffende documenten tijdig en op 

gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad. 

(15) Met het oog op de passende 

uitwisseling van informatie tussen de 

lidstaten over verleende en geweigerde 

vergunningen, onderbrekingen en alle 

andere informatie als bedoeld in deze 

richtlijn, moet de bevoegdheid om 

overeenkomstig artikel 290 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie handelingen aan te nemen 

aan de Commissie worden overgedragen in 

verband met het aannemen van een 

handeling om de lidstaten in staat te stellen 

een dergelijk systeem voor de 

systematische en verplichte uitwisseling 

van informatie tussen de lidstaten op te 

zetten. Het is van bijzonder belang dat de 

Commissie bij haar voorbereidende 

werkzaamheden tot passende raadpleging 

overgaat, onder meer op 

deskundigenniveau. De Commissie moet 

bij de voorbereiding en opstelling van de 

gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 

dat de desbetreffende documenten tijdig en 

op gepaste wijze gelijktijdig worden 

toegezonden aan het Europees Parlement 

en aan de Raad. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 1 – lid 1 ter 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1 ter. In de zin van deze richtlijn wordt 

onder "essentieel onderdeel" verstaan de 

loop, de framegroep, de kastgroep, de slede 

of de cilinder, de grendel of het 

afsluiterblok, en elk hulpstuk dat is 

ontworpen of aangepast om het geluid 

van het vuren van een vuurwapen te 

verminderen, die, als afzonderlijke 

1 ter. In de zin van deze richtlijn wordt 

onder "essentieel onderdeel" verstaan de 

loop, de framegroep, de kastgroep, de slede 

of de cilinder, de grendel of het 

afsluiterblok, die, als afzonderlijke 

voorwerpen, vallen onder de categorie 

waarin het vuurwapen waarvan zij deel 

uitmaken of waarvoor zij bestemd zijn, is 
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voorwerpen, vallen onder de categorie 

waarin het vuurwapen waarvan zij deel 

uitmaken of waarvoor zij bestemd zijn, is 

ingedeeld."; 

ingedeeld. 

Motivering 

Geluiddempers zijn geen "essentiële onderdelen" en de veiligheid wordt niet vergroot 

wanneer deze worden toegevoegd. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 1 – lid 1 sexies 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1 sexies. In de zin van deze richtlijn 

wordt onder "wapenmakelaar" verstaan 

iedere natuurlijke of rechtspersoon, anders 

dan een wapenhandelaar, wiens handel of 

bedrijf geheel of gedeeltelijk bestaat in het 

kopen, verkopen of organiseren van de 

overbrenging van volledig geassembleerde 

vuurwapens, onderdelen daarvan en 

munitie binnen een lidstaat of naar een 

andere lidstaat, of het uitvoeren ervan naar 

een derde land."; 

1 sexies. In de zin van deze richtlijn 

wordt onder "wapenmakelaar" verstaan 

iedere natuurlijke of rechtspersoon, anders 

dan een wapenhandelaar, wiens handel of 

bedrijf geheel of gedeeltelijk bestaat in het 

kopen, verkopen of organiseren van de 

overbrenging van volledig geassembleerde 

vuurwapens, onderdelen daarvan en 

munitie binnen een lidstaat of naar een 

andere lidstaat, het uitvoeren ervan naar 

een derde land of het invoeren ervan 

vanuit een derde land. 

Motivering 

Er is geen reden om de invoer van vuurwapens vanuit derde landen naar een lidstaat niet op 

te nemen onder de definitie van een wapenmakelaar. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter c 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 1 – lid 1 nonies 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1 nonies. In de zin van deze richtlijn Schrappen 
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wordt onder "replicavuurwapens" 

verstaan voorwerpen die qua vormgeving 

gelijk zijn aan vuurwapens maar zodanig 

zijn vervaardigd dat zij niet kunnen 

worden omgebouwd om een schot af te 

vuren of een kogel of projectiel uit te 

stoten door explosieve voortstuwing. 

Motivering 

Een definitie van een replica die verwijst naar voorwerpen die qua uiterlijke verschijning 

lijken op vuurwapens en die niet kunnen worden omgebouwd om een schot af te vuren 

verwijst naar een voorwerp dat niet eens hypothetisch een vuurwapen is en derhalve niet moet 

worden opgenomen in de vuurwapenrichtlijn. Er bestaat geen behoefte aan bepalingen met 

betrekking tot speelgoed, decoratieve voorwerpen, enz. in de richtlijn. Bovendien zorgt het 

vage criterium van uiterlijke verschijning ervoor dat moeilijk onderscheid kan worden 

gemaakt tussen replica's en andere voorwerpen. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter c 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 1 – lid 1 decies 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1 decies. In de zin van deze richtlijn 

wordt onder "onbruikbaar gemaakte 

vuurwapens" verstaan vuurwapens die zijn 

aangepast om deze voorgoed onbruikbaar 

te maken door een neutralisatie die inhoudt 

dat alle essentiële onderdelen van het 

vuurwapen voorgoed onbruikbaar worden 

gemaakt en onmogelijk zodanig 

verwijderd, vervangen of aangepast kunnen 

worden dat het wapen op enigerlei wijze 

opnieuw gebruiksklaar zou kunnen worden 

gemaakt." 

1 decies. In de zin van deze richtlijn 

wordt onder "onbruikbaar gemaakte 

vuurwapens" verstaan vuurwapens die zijn 

aangepast om deze voorgoed onbruikbaar 

te maken door een neutralisatie die inhoudt 

dat alle essentiële onderdelen van het 

vuurwapen voorgoed onbruikbaar worden 

gemaakt en onmogelijk zodanig 

verwijderd, vervangen of aangepast kunnen 

worden dat het wapen op enigerlei wijze 

opnieuw gebruiksklaar zou kunnen worden 

gemaakt, in overeenstemming met 

Uitvoeringsverordening (EU) 

2015/24031bis van de Commissie van 

15 december 2015 tot vaststelling van 

gemeenschappelijke richtsnoeren 

betreffende normen en technieken om te 

waarborgen dat onbruikbaar gemaakte 

vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn. 

 __________________ 
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 1bis PB L 333 van 19.12.2015, blz. 62. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 2 – lid 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (1 bis) Lid 1 wordt vervangen door: 

"1. Deze richtlijn laat de toepassing 

van de nationale bepalingen inzake het 

dragen van wapens of de reglementering 

van de jacht of het sportschieten onverlet. 

"1. Deze richtlijn laat de toepassing 

van de nationale bepalingen inzake het 

dragen van wapens of de reglementering 

van de jacht of het sportschieten, en een 

strengere wetgeving inzake illegale 

wapenhandel onverlet." 

Motivering 

Deze richtlijn moet de grensoverschrijdende traceerbaarheid en de transparantie van het 

voorhanden hebben en de verkoop van wapens verbeteren en bovendien de actieve bestrijding 

van de illegale wapenhandel mogelijk maken. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 2 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deze richtlijn is niet van toepassing 

op de verwerving en het voorhanden 

hebben, overeenkomstig de nationale 

wetgeving, van wapens en munitie door de 

strijdkrachten, politie of 

overheidsdiensten. Zij is evenmin van 

toepassing op commerciële transacties in 

wapens en munitie voor 

oorlogsdoeleinden.". 

2. Deze richtlijn is niet van toepassing 

op de verwerving en het voorhanden 

hebben, overeenkomstig de nationale 

wetgeving, van wapens en munitie door de 

strijdkrachten, de politie, 

overheidsdiensten of verzamelaars en 

instellingen met een cultureel of 

historisch oogmerk op wapengebied, die 

als zodanig erkend zijn in de lidstaat 

waarin zij gevestigd zijn. Zij is evenmin 

van toepassing op commerciële transacties 

in defensiegerelateerde producten of op de 

verwerving of het voorhanden hebben van 
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vuurwapens en munitie waarvoor een 

vergunning, registratie of aangifte vereist 

is overeenkomstig de nationale wetgeving 

door musea en verzamelaars die als 

zodanig zijn erkend door de lidstaat 

waarin zij gevestigd zijn. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Lidstaten die voor verzamelaars 

een specifiek statuut in het leven roepen 

of hebben geroepen, stellen vast welke 

bepalingen van de huidige richtlijn op 

hen van toepassing zijn. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 

op de markt gebracht vuurwapen of 

onderdeel daarvan wordt gemarkeerd en 

geregistreerd in overeenstemming met deze 

richtlijn. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 

op de markt gebracht vuurwapen of 

essentieel onderdeel daarvan, die na de 

datum van inwerkingtreding van deze 

richtlijn wordt vervaardigd, van een 

onverwijderbare markering wordt 

voorzien en onverwijld na de 

vervaardiging of invoer ervan alvorens 

het op de markt wordt gebracht wordt 
geregistreerd in overeenstemming met deze 

richtlijn. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 3 

Richtlijn 91/477/EEG 
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Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Ten behoeve van de identificatie en 

tracering van elk geassembleerd 

vuurwapen eisen de lidstaten dat bij de 

vervaardiging van elk vuurwapen of op het 

ogenblik van de invoer ervan in de Unie 

een unieke markering met de naam van de 

fabrikant, het land of de plaats van 

vervaardiging, het serienummer en het jaar 

van vervaardiging (indien dit nog geen 

onderdeel uitmaakt van het serienummer) 

wordt aangebracht. Zulks onverminderd de 

aanbrenging van de merknaam van de 

fabrikant. 

2. Ten behoeve van de identificatie en 

tracering van elk geassembleerd 

vuurwapen en de essentiële onderdelen 

daarvan eisen de lidstaten dat bij de 

vervaardiging van elk vuurwapen of van 

elk essentieel onderdeel van dat 
vuurwapen of op het ogenblik van de 

invoer ervan in de Unie een unieke 

markering met de naam van de fabrikant, 

het land of de plaats van vervaardiging, het 

serienummer en het jaar van vervaardiging 

(indien dit nog geen onderdeel uitmaakt 

van het serienummer) en het type of model 

en het kaliber van het vuurwapen wordt 

aangebracht. Zulks onverminderd de 

aanbrenging van de merknaam van de 

fabrikant. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 3 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De markering wordt aangebracht op de 

kastgroep van het vuurwapen. 

Schrappen 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 4 – lid 2 – alinea 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorts zien de lidstaten erop toe dat uit 

staatsvoorraden afkomstige wapens die op 

de civiele markt worden gebracht met het 

oog op permanent civiel gebruik, worden 

Voorts zien de lidstaten erop toe dat uit 

staatsvoorraden afkomstige wapens of 

essentiële onderdelen daarvan die op de 

civiele markt worden gebracht met het oog 
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voorzien van een unieke markering aan de 

hand waarvan het land van herkomst kan 

worden geïdentificeerd. 

op permanent civiel gebruik, worden 

voorzien van een unieke markering aan de 

hand waarvan het land van herkomst kan 

worden geïdentificeerd. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Iedere lidstaat stelt het als 

wapenhandelaar of -makelaar op zijn 

grondgebied werkzaam zijn afhankelijk 

van een vergunning op grond van ten 

minste een controle van de persoonlijke en 

beroepsintegriteit, en de bekwaamheid van 

de wapenhandelaar of -makelaar. Wanneer 

het een rechtspersoon betreft, is de controle 

gericht op de rechtspersoon en op de 

persoon die het bedrijf leidt.". 

3. Iedere lidstaat stelt het als 

wapenhandelaar of -makelaar op zijn 

grondgebied werkzaam zijn afhankelijk 

van een vergunning op grond van ten 

minste een controle van de persoonlijke en 

beroepsintegriteit, de bekwaamheid van de 

wapenhandelaar of -makelaar en de 

transparantie van de handelsactiviteiten. 

Wanneer het een rechtspersoon betreft, is 

de controle gericht op de rechtspersoon en 

op de persoon die het bedrijf leidt. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 4 – lid 4 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

"In dit systeem van gegevensbestanden 

wordt van elk vuurwapen het type, merk, 

model, kaliber en serienummer 

bijgehouden, alsmede de namen en 

adressen van de leverancier en de persoon 

die het wapen verwerft of voorhanden 

heeft. De gegevens van vuurwapens, met 

inbegrip van onbruikbaar gemaakte 

vuurwapens, worden bijgehouden totdat de 

vernietiging van het vuurwapen door een 

bevoegde instantie is bevestigd." 

"In dit systeem van gegevensbestanden 

wordt van elk vuurwapen met name het 

type, merk, model, kaliber en serienummer 

bijgehouden, alsmede de namen en 

adressen van de leverancier en de persoon 

die het wapen verwerft of voorhanden 

heeft. De gegevens van vuurwapens 

worden voor onbepaalde tijd bijgehouden 

totdat de vernietiging van het vuurwapen 

door een bevoegde instantie is bevestigd. 
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 De lidstaten zorgen er uiterlijk op [datum] 

voor dat de bevoegde autoriteiten van alle 

lidstaten rechtstreeks toegang krijgen tot 

de gegevens in hun nationale register. Zij 

wijzen daartoe de autoriteit aan die met 

het verlenen van deze toegang belast is en 

brengen de Commissie van deze 

aanwijzing op de hoogte". 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 4 ter – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het in lid 1 bedoelde systeem 

omvat ten minste een controle van de 

persoonlijke en beroepsintegriteit, en de 

bekwaamheid van de wapenhandelaar of -

makelaar. Wanneer het een rechtspersoon 

betreft, is de controle gericht op de 

rechtspersoon en op de persoon die het 

bedrijf leidt. 

2. Het in lid 1 bedoelde systeem 

omvat ten minste een controle van de 

persoonlijke en beroepsintegriteit, en de 

bekwaamheid van de wapenhandelaar of -

makelaar evenals een controle van de 

transparantie van de handelsactiviteiten. 

Wanneer het een rechtspersoon betreft, is 

de controle gericht op de rechtspersoon en 

op de persoon die het bedrijf leidt. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 5 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) ten minste 18 jaar oud zijn, behalve 

in het geval van het voorhanden hebben 

van vuurwapens ten behoeve van de jacht 

en het sportschieten, mits in dat geval 

personen jonger dan 18 jaar toestemming 

hebben van de ouders, of onder ouderlijk 

toezicht staan dan wel onder toezicht staan 

van een volwassene met een geldige 

vuurwapen- of jachtvergunning of zich in 

een erkend of anderszins goedgekeurd 

(a) ten minste 18 jaar oud zijn, behalve 

in het geval van verwerving, met 

uitzondering van aankoop, en het 

voorhanden hebben van vuurwapens ten 

behoeve van de jacht en het sportschieten, 

mits in dat geval personen jonger dan 18 

jaar toestemming hebben van de ouders, of 

onder ouderlijk toezicht staan dan wel 

onder toezicht staan van een volwassene 

met een geldige vuurwapen- of 
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opleidingscentrum bevinden; jachtvergunning of zich in een erkend of 

anderszins goedgekeurd opleidingscentrum 

bevinden; 

Motivering 

De Commissie heeft de tekst, die met dit amendement weer wordt ingevoerd, zonder goede 

reden geschrapt. De zeer beperkte en streng gecontroleerde uitzondering die de lidstaten in 

staat stelt bepaalde minderjarigen toe te staan te beschikken over vuurwapens is noodzakelijk 

voor bepaalde soorten onderwijs, met name ten aanzien van de bosbouw. Bovendien is het 

niet logisch om toe te staan dat deze minderjarigen beschikken over vuurwapens, maar de 

aankoop van dezelfde vuurwapens niet toe te staan. Deze vuurwapens worden streng 

gecontroleerd. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 5 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) waarschijnlijk geen gevaar voor 

zichzelf, de openbare orde of de openbare 

veiligheid zullen vormen; een veroordeling 

voor een opzettelijk geweldmisdrijf wordt 

beschouwd als een indicatie van een 

dergelijk gevaar. 

(b) waarschijnlijk geen gevaar voor 

zichzelf en anderen, de openbare orde of 

de openbare veiligheid zullen vormen; een 

veroordeling voor een opzettelijk 

geweldmisdrijf wordt beschouwd als een 

indicatie van een dergelijk gevaar. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 5 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) zich ertoe verbinden hun wapens 

te bewaren conform de opslag- en 

vervoerscriteria die zijn vastgesteld in de 

wetgeving van de lidstaat waar zij 

gevestigd zijn en zoals bedoeld in artikel 

5, lid 1 bis. 
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Amendement  34 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Teneinde het risico op diefstal van 

in categorie B ingedeelde vuurwapens die 

door particulieren in bezit worden 

gehouden zoveel mogelijk te beperken, 

voorzien de lidstaten in veiligheidscriteria 

met betrekking tot de opslag, het 

voorhanden hebben en het vervoer van 

vuurwapens en munitie. Deze criteria 

moeten aangepast zijn aan de 

gevaarlijkheid van het vuurwapen en aan 

het aantal voorhanden zijnde 

vuurwapens. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten voorzien in medische 

standaardtests voor de afgifte of 

verlenging van een in lid 1 bedoelde 

vergunning en trekken de vergunning in 

als niet meer wordt voldaan aan een van 

de voorwaarden op basis waarvan zij is 

verleend. 

Schrappen 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Deze richtlijn laat het bezit van 

vuurwapens en munitie die zijn verkregen 

via een erfenis onverlet. De lidstaten 

beperken het bezit van dergelijke 

vuurwapens door eigenaren die niet 

beschikken over de juiste vergunning. 

Motivering 

De situatie van personen zonder juiste vergunning die een vuurwapen erven, wat ongeacht 

hun wil gebeurt, moet worden opgelost. Hoewel hun bezit en gebruik van een dergelijk 

vuurwapen moet worden beperkt, dient er geen twijfel te bestaan over hun eigendom en 

bepaalde daaraan ontleende rechten, zoals hun recht om het vuurwapen te verkopen. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 5 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Wanneer voor de test de correcte 

procedure wordt gevolgd, is de autoriteit 

of persoon die de geschiktheidstest 

uitvoert niet verantwoordelijk voor de 

acties van de persoon die is getest. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 5 – lid 2 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 quater. De lidstaten trekken de 

vergunning als bedoeld in lid 1 in als niet 

meer wordt voldaan aan de voorwaarden 

van dit artikel. 
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Amendement  39 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 6 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten nemen alle nodige 

maatregelen om de verwerving en het 

voorhanden hebben van in categorie A 

ingedeelde vuurwapens en munitie te 

verbieden en de vuurwapens en munitie die 

in strijd met deze bepaling in bezit werden 

gehouden en daarom in beslag zijn 

genomen te vernietigen. 

De lidstaten nemen alle nodige 

maatregelen om de verwerving en het 

voorhanden hebben van in categorie A 

ingedeelde vuurwapens en munitie te 

verbieden en de vuurwapens en munitie die 

in strijd met deze bepaling in bezit werden 

gehouden en daarom in beslag zijn 

genomen te vernietigen. In bijzondere 

gevallen kunnen de bevoegde autoriteiten 

omwille van de nationale defensie 

vergunningen verlenen voor het 

voorhanden hebben van dergelijke 

vuurwapens en munitie, indien zulks niet 

strijdig is met de openbare orde en 

veiligheid. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 6 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten mogen aan instellingen die 

zich bezighouden met de culturele of 

historische aspecten van wapens en als 

zodanig zijn erkend door de lidstaat op 

wiens grondgebied zij gevestigd zijn, 

vergunning verlenen om in het bezit te zijn 

van in categorie A ingedeelde vuurwapens 

die zij voor [the date of entry into force of 

this Directive] hebben verworven, op 

voorwaarde dat deze onbruikbaar zijn 

gemaakt overeenkomstig de bepalingen 

van artikel 10 ter. 

Onverminderd lid 1 mogen de lidstaten 

aan instellingen en personen die zich 

bezighouden met de culturele, historische, 

wetenschappelijke, technische of 

educatieve aspecten van wapens en als 

zodanig zijn erkend door de lidstaat op 

wiens grondgebied zij gevestigd zijn, 

vergunning verlenen om in het bezit te zijn 

van in categorie A ingedeelde vuurwapens 

en munitie die zij voor [the date of entry 

into force of this Directive] hebben 

verworven, op voorwaarde dat deze 

onbruikbaar zijn gemaakt overeenkomstig 

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 
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van de Commissie of hiervan zijn 

vrijgesteld omwille van het behoud van 

cultureel en historisch erfgoed of 

wetenschappelijke, technische of 

educatieve aspecten en indien kan worden 

aangetoond dat de opslag ervan geen 

gevaar vormt voor de openbare orde en 

veiligheid. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 6 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De verwerving van in de categorieën A, B 

en C ingedeelde vuurwapens, onderdelen 

daarvan en munitie met behulp van 

technieken voor communicatie op afstand, 

zoals gedefinieerd in artikel 2 van Richtlijn 

97/7/EG van het Europees Parlement en de 

Raad(*), mag enkel aan wapenhandelaren 

en -makelaren worden toegestaan en staat 

onder strikte controle van de lidstaten. 

De verwerving van in de categorieën A, B 

en C ingedeelde vuurwapens en essentiële 

onderdelen daarvan met behulp van 

technieken voor communicatie op afstand, 

zoals gedefinieerd in artikel 2 van Richtlijn 

97/7/EG van het Europees Parlement en de 

Raad(*), mag enkel aan wapenhandelaren 

en -makelaren worden toegestaan en staat 

onder strikte controle van de lidstaten. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten nemen alle nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat het 

korter maken van een lang vuurwapen 

door aanpassing van een of meer 

essentiële onderdelen hiervan en leidend 

tot een nieuwe indeling van het wapen als 

kort vuurwapen wordt aangemerkt als 

vervaardiging en dus illegaal is, tenzij dit 

wordt gedaan door een handelaar of 
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wapenmaker met een vergunning. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw) 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 7 – lid 3 – alinea 2 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) In artikel 7 wordt aan lid 3 de 

volgende alinea toegevoegd: 

 De gegevens betreffende vuurwapens van 

categorie B, en alle besluiten tot 

vergunning of weigering van een 

vergunning en van het bezit van 

dergelijke vuurwapens moeten worden 

bijgehouden in de geautomatiseerde 

systemen voor gegevensbestanden in de 

lidstaten en moeten rechtstreeks 

toegankelijk zijn voor de bevoegde 

autoriteiten van alle lidstaten. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 7 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) In artikel 7 wordt aan lid 4 de 

volgende alinea toegevoegd: 

Schrappen 

"De maximumlimieten mogen niet meer 

dan vijf jaar bedragen. De vergunning 

kan worden verlengd als nog steeds wordt 

voldaan aan de voorwaarden op basis 

waarvan zij is verleend." 

 

Motivering 

De toevoeging van een verplichte termijn voor vergunningen leidt tot veel meer 

administratieve lasten voor de autoriteiten en personen die op legale wijze in bezit zijn van 

een vuurwapen, zonder dat dit de veiligheid verhoogt. Deze middelen zouden beter kunnen 
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worden ingezet om illegale vuurwapens te bestrijden. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 10 bis – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten nemen maatregelen om te 

waarborgen dat alarm- en seinwapens, 

alsook wapens voor saluutschoten en 

akoestische signalen, niet tot vuurwapens 

kunnen worden omgebouwd. 

De lidstaten nemen alle nodige 

maatregelen ten aanzien van 

wapenfabrikanten en -handelaren om te 

waarborgen dat alarm- en seinwapens, 

alsook wapens voor saluutschoten en 

akoestische signalen, niet tot vuurwapens 

kunnen worden omgebouwd. De lidstaten 

zorgen er eveneens voor dat die wapens 

zijn gemarkeerd in overeenstemming met 

artikel 4, lid 1, van deze richtlijn en dat ze 

zijn geregistreerd in de geautomatiseerde 

systemen voor gegevensbestanden in de 

lidstaten. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 10 bis – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie stelt technische 

specificaties vast voor alarm- en 

seinwapens, alsook wapens voor 

saluutschoten en akoestische signalen, om 

te waarborgen dat zij niet tot vuurwapens 

kunnen worden omgebouwd. 

De lidstaten nemen maatregelen om te 

waarborgen dat alarm- en seinwapens, 

alsook wapens voor saluutschoten en 

akoestische signalen, niet tot vuurwapens 

kunnen worden omgebouwd. De 

Commissie stelt vóór 31 december 2016 

overeenkomstig de in artikel 13 bis, lid 2, 

van deze richtlijn bedoelde procedure 

gemeenschappelijke normen voor het 

ombouwen vast die waarborgen dat het 

ombouwen van een vuurwapen dat ertoe 

leidt dat dit vuurwapen in een andere 

categorie moet worden ingedeeld op een 
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zodanige manier plaatsvindt dat dit 

onomkeerbaar is. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 8 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 10 ter – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten nemen maatregelen om ervoor 

te zorgen dat het onbruikbaar maken van 

vuurwapens door een bevoegde autoriteit 

wordt gecontroleerd teneinde te garanderen 

dat de betreffende vuurwapens door deze 

bewerkingen inderdaad voorgoed 

onbruikbaar worden. De lidstaten zorgen 

ervoor dat in het kader van deze controle 

een certificaat of document wordt 

afgegeven waaruit blijkt dat het vuurwapen 

onbruikbaar is gemaakt, dan wel op het 

vuurwapen een duidelijk zichtbare 

markering wordt aangebracht waaruit dat 

blijkt. 

Rekening houdend met 

Uitvoeringsverordening (EU) 

2015/24031bis van de Commissie van 

15 december 2015 nemen de lidstaten 

maatregelen om ervoor te zorgen dat het 

onbruikbaar maken van vuurwapens door 

een bevoegde autoriteit wordt 

gecontroleerd teneinde te garanderen dat de 

betreffende vuurwapens door deze 

bewerkingen inderdaad voorgoed 

onbruikbaar worden. De lidstaten zorgen 

ervoor dat in het kader van deze controle 

een certificaat en document wordt 

afgegeven waaruit blijkt dat het vuurwapen 

onbruikbaar is gemaakt en dat op elk 

essentieel onderdeel van het onbruikbaar 

gemaakte vuurwapen een duidelijk 

zichtbare markering wordt aangebracht 

waaruit dat blijkt. 

 De lidstaten wijzen de autoriteit aan die 

bevoegd is om vuurwapens onbruikbaar te 

maken en brengen de Commissie uiterlijk 

op [datum] van deze aanwijzing op de 

hoogte. 

 __________________ 

 1bis PB L 333 van 19.12.2015, blz. 62. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 10 ter – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie stelt normen en technieken 

voor het onbruikbaar maken van wapens 

vast om te waarborgen dat onbruikbaar 

gemaakte vuurwapens voorgoed 

onbruikbaar zijn. Die 

uitvoeringshandelingen worden 

vastgesteld volgens de in artikel 13 ter, lid 

2, bedoelde onderzoeksprocedure. 

Schrappen 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 10 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De lidstaten stellen regels vast over de 

veilige opslag van de in categorie A, B en 

C bedoelde vuurwapens en munitie die 

voldoen aan normen die gelijkwaardig 

zijn aan die in de Overeenkomst inzake de 

Europese Economische Ruimte, waarbij 

wordt gewaarborgd dat vuurwapens en 

munitie zodanig worden bewaard dat elk 

risico dat niet-bevoegde personen zich er 

toegang toe verschaffen tot een minimum 

wordt beperkt. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 10 quinquies (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Overtollige voorraden dienstwapens van 

categorie A, die tot dusver werden 

gebruikt door de politie, de douane en het 

leger, worden op onomkeerbare wijze 

onbruikbaar gemaakt overeenkomstig 
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Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 

van de Commissie van 15 december 2015, 

met uitzondering van transacties die in 

overeenstemming zijn met de 

vergunningen die uit hoofde van artikel 6, 

lid 1 of 2, zijn verleend. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – lid 1 – punt 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) Naast het noodzakelijke 

registratiesysteem voor wapens die in het 

bezit zijn van particulieren of andere 

entiteiten, houdt elke lidstaat, in 

overeenstemming met de wetgeving, een 

register bij om ervoor zorgen dat wapens 

die in beslag zijn genomen door de 

autoriteiten of zijn afgestaan aan de staat 

kunnen worden getraceerd vanaf het 

moment dat deze worden afgestaan of in 

beslag worden genomen tot het moment 

dat deze worden vernietigd, in gebruik 

worden genomen door de autoriteiten of 

weer op de markt worden gebracht. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 13 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten wisselen informatie uit over 

vergunningen die zijn verleend voor de 

overbrenging van vuurwapens naar een 

andere lidstaat, alsook informatie over de 

weigering om overeenkomstig artikel 7 

vergunning te verlenen. 

4. De bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten wisselen uiterlijk op [datum] en 

in overeenstemming met Verordening 

(EU) 2016/... van het Europees Parlement 

en de Raad1bis langs elektronische weg 

informatie uit over vergunningen die zijn 

verleend voor de overbrenging van 

vuurwapens naar een andere lidstaat, 

alsook informatie over de weigering om 
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overeenkomstig artikel 7 vergunning te 

verlenen. 

 ___________________ 

 1bis Verordening (EU) 2016/… van het 

Europees Parlement en de Raad 

betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens (algemene verordening 

gegevensbescherming) en tot intrekking 

van Richtlijn 95/46/EG (PB L …). 

Motivering 

Informatie-uitwisseling moet doeltreffend en in overeenstemming met de bestaande wetgeving 

op het gebied van gegevensbescherming zijn. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 

Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 17 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie dient elke vijf jaar bij het 

Europees Parlement en de Raad een 

verslag in over de toepassing van deze 

richtlijn, in voorkomend geval vergezeld 

van voorstellen, met name betreffende de 

categorieën van vuurwapens in bijlage I en 

aangelegenheden rond nieuwe 

technologieën zoals 3D-printen. Het eerste 

verslag wordt twee jaar na de 

inwerkingtreding van deze richtlijn 

ingediend. 

De Commissie dient elke vijf jaar bij het 

Europees Parlement en de Raad een 

verslag in over de toepassing van deze 

richtlijn, met inbegrip van een 

geschiktheidscontrole van de nieuwe 

bepalingen, in voorkomend geval 

vergezeld van voorstellen, met name 

betreffende de categorieën van vuurwapens 

in bijlage I en aangelegenheden rond het 

modulaire ontwerp van wapens en nieuwe 

technologieën zoals 3D-printen. Het eerste 

verslag wordt twee jaar na de 

inwerkingtreding van deze richtlijn 

ingediend. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 
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Richtlijn 91/477/EEG 

Artikel 17 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie voert uiterlijk [date] 

onderzoek uit naar de noodzakelijke 

elementen van een systeem voor de 

uitwisseling van informatie uit de in artikel 

4, lid 4, bedoelde geautomatiseerde 

systemen voor gegevensbestanden tussen 

de lidstaten. Indien wenselijk, gaat het 

resultaat van het onderzoek door de 

Commissie vergezeld van een 

wetgevingsvoorstel, waarbij rekening 

wordt gehouden met de bestaande 

instrumenten voor de uitwisseling van 

informatie."; 

De Commissie voert uiterlijk [date] 

onderzoek uit naar de noodzakelijke 

elementen van een systeem dat elke 

lidstaat toegang geeft tot de informatie uit 

de in artikel 4, lid 4, bedoelde 

geautomatiseerde systemen voor 

gegevensbestanden. Indien wenselijk, gaat 

het resultaat van het onderzoek door de 

Commissie vergezeld van een 

wetgevingsvoorstel, waarbij rekening 

wordt gehouden met de bestaande 

instrumenten voor de uitwisseling van 

informatie."; 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 

Richtlijn 91/477/EEG 

BIJLAGE I – deel II 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Bijlage I bij Richtlijn 91/477/EEG, 

punt II, wordt als volgt gewijzigd: 

Schrappen 

(a) punt A wordt als volgt gewijzigd:  

(i) aan categorie A worden de 

volgende punten toegevoegd: 

 

‘6 Semiautomatische vuurwapens die 

zijn omgebouwd tot automatische 

vuurwapens; 

 

7 Civiele semiautomatische 

vuurwapens die het uiterlijk hebben van 

automatische vuurwapens; 

 

8 De in de punten 1 tot en met 7 

bedoelde vuurwapens, nadat zij 

onbruikbaar zijn gemaakt." 

 

(ii) in categorie B wordt punt 7 

geschrapt; 
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(iii) aan categorie C worden de 

volgende punten toegevoegd: 

 

‘5 Alarm- en seinwapens, wapens 

voor saluutschoten en akoestische 

signalen, en replicawapens; 

 

6 De in de categorie B en de in de 

punten 1 tot en met 5 van categorie C 

bedoelde vuurwapens, nadat zij 

onbruikbaar zijn gemaakt." 

 

(b) in punt B wordt de volgende tekst 

geschrapt: 

 

"Het sluitingsmechanisme, de kamer en 

de loop van vuurwapens die, als 

afzonderlijke voorwerpen, vallen onder de 

categorie waarin het vuurwapen waarvan 

zij deel uitmaken of waarvoor zij bestemd 

zijn, is ingedeeld." 

 

Motivering 

Het voorgestelde amendement kan nadelig zijn voor het vermogen van bepaalde lidstaten op 

het gebied van totale defensie. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 bis (nieuw) 

Richtlijn 91/477/EEG 

Bijlage I – deel II – punt A – categorie C – punt 5 

 

Bestaande tekst  Amendement 

 (13 bis) Bijlage I bij Richtlijn 

91/477/EEG, punt II, wordt als volgt 

gewijzigd: 

 aan categorie C wordt het volgende punt 

toegevoegd: 

5. Alarm- en seinwapens, wapens 

voor saluutschoten en akoestische signalen, 

en replicawapens; 

5. Vuurwapens ingedeeld in de 

categorieën A en B en de punten 1 tot en 

met 4 van categorie C, nadat deze zijn 

omgebouwd tot alarm- en seinwapens, 

wapens voor saluutschoten en akoestische 

signalen, gas-, paintball-, airsoft-, 

Flobert-, of percussieslotwapens. 
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Motivering 

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included 

in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live 

ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market 

(which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the 

Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to 

close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who 

converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive 

measure from their conversion back to the original state, as making them subject to 

declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes. 
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