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BEKNOPTE MOTIVERING

Achtergrond van de richtlijn

De richtlijn tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG is de intracommunautaire omzetting van 
het door de EU-Commissie ondertekende "Protocol tegen illegale vervaardiging van en 
handel in vuurwapens, onderdelen daarvan en munitie, gehecht aan het Verdrag van de 
Verenigde Naties ter bestrĳding van grensoverschrĳdende georganiseerde criminaliteit".

Richtlijn 91/477/EEG beoogt vaststelling van minimumnormen voor de markering van 
wapens, de bewaarperiode van registers voor de vervaardiging van wapens en de handel 
(wapenregisters), de onbruikbaarmaking van vuurwapens, alsmede definiëring en kwalificatie
van strafbare handelingen.

Concrete doelstelling van de Commissie

De voorgestelde richtlijn wijzigt de bestaande richtlijn op de volgende punten:

- het definiëren, voor de doeleinden van de richtlijn, van de begrippen illegale 
vervaardiging van en handel in vuurwapens,

- het bevestigen van de noodzaak van markering van vuurwapens,

- het verlengen van de minimale bewaarperiode van de door Richtlijn 91/477/EEG 
voorgeschreven registers,

- het verduidelijken van de sancties, en 

- het overnemen van de in het Protocol van de Verenigde Naties vastgelegde algemene 
beginselen voor het onbruikbaar maken van wapens.

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2000)837)

De Commissie beoordeelt in haar verslag COM(2000)837 de toepassing van Richtlijn 
91/477/EEG en komt in grote lijnen tot een positief oordeel. In enkele opzichten is de richtlijn 
echter voor verbetering vatbaar.

Er bestaat overeenstemming over dat in de richtlijn het volgende beginsel wordt vastgelegd:
reizen van een lidstaat naar een andere lidstaat zijn niet toegestaan als de reiziger in het bezit 
is van een vuurwapen. Van dit beginsel mag alleen worden afgeweken als een nauwkeurig 
vastgelegde procedure wordt gevolgd waardoor aan de desbetreffende lidstaat kan worden 
medegedeeld dat er een vuurwapen op zijn grondgebied wordt vervoerd.

Maar er bestaan volgens de Commissie ernstige tekortkomingen met betrekking tot de 
informatie-uitwisseling, waardoor er een gebrek is aan gedetailleerde informatie en waardoor 
de samenwerking tussen de lidstaten stroef verloopt. Daarnaast wordt erkend dat het gebruik 
van de Europese vuurwapenpas problematisch is, hoewel het volgens de Commissie een 
passend instrument is voor jagers en sportschutters die van de ene lidstaat naar de andere 
reizen om te jagen of hun sport te bedrijven.
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Met betrekking tot de indeling, de verwerving en het bezit van vuurwapens is gebleken dat in 
een duidelijke meerderheid van de lidstaten het door de Commissie geplande onderscheid 
tussen vuurwapens in de categorieën A, B, C en D niet nodig is. In de meerderheid van de 
lidstaten wordt hooguit een onderscheid gemaakt tussen verboden en vergunningsplichtige 
vuurwapens.

De betrokkenen hebben tot dusverre geen wezenlijke behoefte aan wijziging van de richtlijn 
wegens gebrekkig functioneren kenbaar gemaakt, zodat de overtuiging bestaat dat de richtlijn 
zorgvuldig is omgezet en de doelstelling wordt verwezenlijkt.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is het in grote lijnen eens met het oordeel van de betrokkenen en de Commissie 
en steunt om die reden de wijziging van Richtlijn 91/477/EEG. Om enkele resterende 
onduidelijkheden te preciseren heeft de rapporteur de wijzigingsvoorstellen van de 
Commissie aangevuld met onderdelen van de Schengen-Overeenkomst en het VN-protocol.

Bovendien pleit de rapporteur voor opneming van internethandel en het aanbieden van 
internetplatforms die de wapenhandel ondersteunen in het toepassingsgebied van de richtlijn.

Sinds de omzetting van de richtlijn in 1993 is het internet sterk uitgebreid en is het tot een 
elektronische marktplaats geworden. De doelstelling van de richtlijn, de illegale handel in 
vuurwapens in te dammen, kan daarom alleen worden bereikt als alle handelsplaatsen voor 
vuurwapens onder de richtlijn vallen.

Verder wenst de rapporteur te verduidelijken dat het vervoeren van vuurwapens van een 
lidstaat naar een andere lidstaat zonder een Europese vuurwapenpas niet strafbaar is. Dit om 
het vrije verkeer van personen niet buitensporig te beperken, te meer daar de rapporteur 
ervoor pleit de vuurwapencategorieën B, C en D onder te brengen in één categorie B.

Hieruit vloeit voort dat er alleen nog maar vuurwapens zijn die verboden zijn en vuurwapens 
die vergunningsplichtig zijn. Zoals de Commissie heeft vastgesteld is dit in de meeste 
lidstaten toch al de heersende praktijk. Verder vloeit hieruit voort dat iedere 
vuurwapenbezitter een vergunning moet hebben. De informatie-uitwisseling tussen lidstaten 
moet ervoor zorgen dat snel kan worden gecontroleerd of er een vergunning is afgegeven om 
een onnodige beperking van het vrije verkeer van personen te vermijden. Vanwege de
algemene vergunningsplicht en de controlemogelijkheid via de informatie-uitwisseling is de 
bovengenoemde procedure met betrekking tot de Europese vuurwapenpas verdedigbaar.

AMENDEMENTEN

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:
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Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
ARTIKEL 1, PUNT -1 (nieuw)

Artikel 1, lid 2 (Richtlijn 91/477/EEG)

-1. Artikel 1, lid 2 luidt als volgt:
"2. In de zin van deze richtlijn wordt onder 
"wapenhandelaar" verstaan iedere 
natuurlijke persoon wiens 
beroepswerkzaamheden geheel of ten dele 
bestaan uit de vervaardiging, handel of 
internethandel of het aanbieden van een 
platform hiervoor, uitwisseling, verhuur, 
reparatie of transformatie van vuurwapens.

Motivering

Sinds de inwerkingtreding van richtlijn 91/477/EEG is het internet uitgebreid. Elektronische 
marktplaatsen en virtuele handel zijn inmiddels een alledaags verschijnsel. Daarom is het 
zinvol het toepassingsgebied uit te breiden tot de internethandel en de deelnemers eraan.

Amendement 2
ARTIKEL 1, PUNT 1

Artikel 1, lid 4* (Richtlijn 91/477/EEG)

4. In de zin van deze richtlijn wordt onder 
illegale handel verstaan: de verwerving, 
verkoop, aflevering, het vervoer of de 
overdracht van vuurwapens, onderdelen 
daarvan en munitie vanuit het grondgebied 
van een lidstaat, of door een lidstaat naar het 
grondgebied van een andere lidstaat, indien 
een van de betrokken lidstaten daartoe geen 
machtiging heeft verleend overeenkomstig 
de bepalingen van deze richtlijn, of indien de 
vuurwapens niet zijn gemarkeerd 
overeenkomstig artikel 4, lid 1."

2 ter. In de zin van deze richtlijn wordt 
onder illegale handel verstaan: de 
verwerving, verkoop, aflevering, het vervoer 
of de overdracht van vuurwapens, 
onderdelen daarvan en munitie vanuit het 
grondgebied van een lidstaat, of door een 
lidstaat naar het grondgebied van een andere 
lidstaat, indien een van de betrokken 
lidstaten daartoe geen machtiging heeft 
verleend overeenkomstig de bepalingen van 
deze richtlijn, of indien de vuurwapens niet 
zijn gemarkeerd overeenkomstig artikel 4, 
lid 1."

In de bovengenoemde gevallen is het niet
voeren van een Europese vuurwapenpas op 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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zich niet strafbaar.
* Bedoeld wordt lid 4 van het voorstel van de 
Commissie en niet lid 4 van richtlijn 91/477/EEG.

Motivering

Door deze aanvulling moet worden verhinderd dat de rechtmatige wapenbezitter 
gecriminaliseerd wordt, wanneer hij bij een grensoverschrijding tussen twee lidstaten geen 
Europese vuurwapenpas kan overleggen.

Amendement 3
ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (nieuw)

Artikel 1, lid 4 (Richtlijn 91/477/EEG)

1 bis. Artikel 1, lid 4 luidt als volgt:
"4. De Europese vuurwapenpas is een 
document dat door de autoriteiten van de 
lidstaten aan een persoon die wettig houder 
en gebruiker van een vuurwapen wordt, op 
diens verzoek wordt afgegeven. De 
vuurwapenpas is ten hoogste vijf jaar 
geldig. Deze geldigheidsduur kan worden 
verlengd. In de vuurwapenpas worden de in 
bijlage II voorgeschreven vermeldingen 
opgenomen. De Europese wapenpas is een 
persoonlijk document waarin het 
vuurwapen of de vuurwapens die de houder 
van de pas voorhanden heeft en gebruikt, is 
of zijn vermeld. De pas dient steeds in het 
bezit te zijn van de gebruiker van het 
vuurwapen. Wijzigingen in het voorhanden 
hebben of de kenmerken van het 
vuurwapen alsmede verlies of diefstal van 
het vuurwapen worden in de pas vermeld."

Motivering

De schrapping vloeit voort uit amendement 8.

Amendement 4
ARTIKEL 1, PUNT 2 BIS (nieuw)
Artikel 5 (Richtlijn 91/477/EEG)

2 bis. Artikel 5 luidt als volgt:
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"Onverminderd artikel 3 staan de lidstaten 
verwerving en voorhanden hebben van 
vuurwapens van categorie B slechts toe aan 
personen die een geldige reden hebben en 
die:
a) de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, 
behoudens uitzonderingen voor jacht en 
sportschieten;
b) geen gevaar voor zichzelf, de openbare 
orde of veiligheid kunnen vormen.
Onverminderd artikel 3 staan de lidstaten 
het voorhanden hebben van vuurwapens 
slechts toe aan personen die niet reeds 
eerder veroordeeld zijn wegens een ernstig 
misdrijf (bijvoorbeeld moord, beroving of
brandstichting) of wegens deelname aan 
dergelijke misdrijven.
De lidstaten kunnen de toestemming voor 
het voorhanden hebben van vuurwapens 
intrekken, indien aan één van de 
voorwaarden genoemd in de eerste alinea, 
onder b), niet meer wordt voldaan.
De lidstaten kunnen op hun grondgebied 
verblijf houdende personen het voorhanden 
hebben van een in een andere lidstaat 
verworven wapen slechts verbieden, indien 
zij verwerving van datzelfde wapen op hun 
eigen grondgebied niet toestaan.

Motivering

De schrapping van de categorieën C en D vloeit voort uit amendement 8. De toevoeging 
betreft een verduidelijking in de zin van artikel 83c van de Schengen-Overeenkomst.

Amendement 5
ARTIKEL 1, PUNT 2 TER (nieuw)

Artikel 7 (Richtlijn 91/477/EEG)

2 ter. Artikel 7 luidt als volgt:
"1. Een vuurwapen van categorie B mag op 
het grondgebied van een lidstaat niet 
worden verworven zonder dat deze de 
verwerver daartoe een vergunning heeft 
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verleend.
Deze vergunning mag niet aan een 
ingezetene van een andere lidstaat worden 
verleend zonder voorafgaande toestemming 
van die lidstaat.
De lidstaten stellen binnen een jaar na de 
inwerkingtreding van de nationale 
bepalingen ter omzetting van deze richtlijn 
de aangifte van alle, thans op hun 
grondgebied voorhanden gehouden 
vuurwapens van categorie B verplicht.
2. Verkopers, wapenhandelaars of 
particulieren doen de autoriteiten van de 
lidstaat waar de overdracht of aflevering 
van een vuurwapen van categorie B 
plaatsvindt, hiervan mededeling, met 
vermelding van de gegevens die de 
identificatie van de verwerver en het 
vuurwapen mogelijk maken. Indien de 
verwerver ingezetene is van een andere 
lidstaat, wordt deze lidstaat door de lidstaat 
waar de verwerving heeft plaatsgevonden 
en door de verwerver zelf van die 
verwerving in kennis gesteld.
3. Indien een lidstaat verwerving en 
voorhanden hebben van een vuurwapen 
van de categorie B op zijn grondgebied 
verbiedt of afhankelijk stelt van een 
vergunning, stelt hij de andere lidstaten 
hiervan in kennis. Deze maken daarvan 
krachtens artikel 12, lid 2, uitdrukkelijk 
melding wanneer zij voor een dergelijk 
wapen een Europese vuurwapenpas 
afgeven.
4. Niemand mag op het grondgebied van 
een lidstaat een vuurwapen van categorie B 
voorhanden hebben zonder dat deze lidstaat 
de houder daartoe een vergunning heeft 
verleend. Indien de houder ingezetene is 
van een andere lidstaat, wordt deze lidstaat 
daarvan op de hoogte gesteld.
5. De vergunning voor het verwerven en die 
voor het voorhanden hebben van een 
vuurwapen van categorie B kunnen in één 
enkele administratieve beslissing zijn 
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belichaamd.

Motivering

De onderbrenging van onderdelen van artikel 8 in artikel 7 vloeit voort uit de amendement 8.

Amendement 6
ARTIKEL 1, PUNT 2 QUATER (nieuw)

Artikel 8 (Richtlijn 91/477/EEG)

2 quater. Artikel 8 wordt geschrapt.

Motivering

Zie hierboven.

Amendement 7
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 16, lid 1, alinea 3 (Richtlijn 91/477/EEG)

Pogingen tot dergelijke handelingen, en het 
deelnemen aan of aanzetten tot dergelijke 
handelingen, dienen eveneens als strafbare 
feiten worden aangemerkt, wanneer zij 
opzettelijk worden begaan.

De organisatie en leiding van, de assistentie 
bij, het hulp bieden aan, het faciliteren van
of het adviseren bij het begaan van een 
strafbaar feit als gedefinieerd in dit artikel 
dient als strafbaar feit te worden 
aangemerkt, wanneer het opzettelijk wordt
begaan.

Motivering

De aanvulling op de wijziging van de Commissie is overgenomen uit het eraan ten grondslag 
liggende VN-protocol en dient ter verduidelijking.

Amendement 8
ARTIKEL 1, PUNT 4, LETTER -A (nieuw)

Bijlage I, punt II, letter A (Richtlijn 91/477/EEG)

-A. Punt II, letter A luidt als volgt:
" Ieder voorwerp dat tot een van de 
volgende categorieën behoort, met 
uitzondering van voorwerpen die voldoen 
aan de definitie, doch die daarvan zijn 
uitgesloten om de in punt III vermelde 
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redenen.
Categorie A - Verboden vuurwapens
1. Geschut en lanceerinrichtingen voor 
militaire doeleinden;
2. Automatische vuurwapens;
3. Camouflagevuurwapens;
4. Munitie waarmee een pantserplaat kan 
worden doorboord, munitie met 
springlading of brandsas, alsmede de voor 
het afschieten van deze munitie gebruikte 
kogels;
5. Munitie voor pistolen en revolvers met 
expanderende kogels alsmede de voor het 
afschieten van deze munitie gebruikte 
kogels, behalve wanneer het jachtwapens of 
wapens voor schijfschieten betreft voor 
personen die bevoegd zijn deze te 
gebruiken.
Categorie B - Vergunningsplichtige 
vuurwapens
1. Korte semi-automatische of korte 
repeteervuurwapens;
2. Korte enkelschotsvuurwapens met 
centrale ontsteking;
3. Korte enkelschotsvuurwapens met 
randvuurontsteking met een totale lengte 
van minder dan 28 centimeter;
4. Lange semi-automatische vuurwapens 
waarvan het magazijn en de kamer meer 
dan drie patronen kunnen bevatten;
5. Lange semi-automatische vuurwapens 
waarvan het magazijn en de kamer niet 
meer dan drie patronen kunnen bevatten, 
voor zover het magazijn niet verwisselbaar 
is of kan worden gegarandeerd dat zij met 
algemeen gangbare werktuigen niet 
kunnen worden omgebouwd tot wapens 
waarvan het magazijn en de kamer meer 
dan drie patronen kunnen bevatten;
6. Lange repeteer- en semi-automatische 
vuurwapens met een gladde loop, welke ten 
hoogste 60 centimeter lang is;
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7. Civiele semi-automatische vuurwapens 
die het uiterlijk hebben van automatische 
oorlogsvuurwapens.
8. Lange repeteervuurwapens andere dan 
die vermeld in punt 6;
9. Lange enkelschotsvuurwapens met 
getrokken loop;
10. Lange semi-automatische vuurwapens, 
niet vallende onder punten 4 tot en met 7;
11. Korte enkelschotsvuurwapens met 
randvuurontsteking met een totale lengte 
van ten minste 28 centimeter.
12. Lange eenschotsvuurwapens met 
gladde loop."

Motivering

De categorieën C en D moeten met categorie B samengevoegd worden, zodat er slechts twee 
categorieën overblijven (categorie A: "verboden vuurwapens" en categorie B 
"vergunningsplichtige vuurwapens"). Het Economisch en Sociaal Comité (INT/316 v. 
13.9.2006) wijst erop dat de indeling naar het gebruik van het wapen een louter willekeurige 
aangelegenheid is. Daardoor ligt het gevaar van ontduiking en misbruik op de loer wat zoveel 
mogelijk dient te worden voorkomen. De gelijke behandeling van alle niet verboden wapens is 
derhalve gerechtvaardigd. Dit laat de bestaande regelingen voor sportschutters en jagers 
onverlet.


