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Betreft: Europese wapenwetgeving 

Veere 29-11-2015 

 

Geachte leden, 

 

Wij willen uw aandacht vestigen op een ophanden zijnde wijziging in de Europese Wapenwetgeving 

die voor de wapenbezitter verstrekkende gevolgen heeft. Gebruikmakend van de aanslagen in Parijs op 

13 november 2015 heeft de Europese Commissie een voorstel aan het Europese Parlement gestuurd 

met daarin zeer verstrekkende maatregelen. Dit voorstel tot wijziging van Directive 91/477/EEC lag er 

al enige tijd maar nu maakt de Commissie misbruik van de afschuwelijke aanslagen in Parijs om het 

met grote snelheid door de Europese bureaucratie te drukken. De bijzondere positie die we als 

verzamelaars hadden waarbij we vrijgesteld waren van de werking van de richtlijn vervalt. We worden 

zelfs gezien als bron van de gebruikte illegale wapens. Hoe belachelijk kunnen ze het maken! 

Het is een voorstel dat op geen enkele wijze de illegale handel van wapens aanpakt. Alleen legale 

wapenbezitters worden er de dupe van. We zullen u kort de voorstellen beschrijven en u een link 

geven waar u het hele voorstel kunt bestuderen. 

 

-  De semiautomatische wapens met het uiterlijk van een volautomatisch wapen die in 

categorie B stonden gaan allemaal naar categorie A. Hoe dit "lijken op" gedefinieerd wordt is 

onduidelijk. Dat betekent dat ze verboden worden. Let wel ook pistolen en klein kaliber karabijnen 

zoals het voorstel er nu ligt. Ze moeten allemaal onklaar gemaakt worden en dan vallen ze nog steeds 

onder categorie A. Het is niet mogelijk er een verlof voor te krijgen. Ze moeten dus vernietigd worden. 

 

-  Volautomatische wapens die omgebouwd zijn naar semiautomatisch gaan ook naar categorie 

A. Dit betekent dat wapens zoals nu in gebruik bij de schietsport en bij verzamelaars niet langer 

toegestaan worden. Denk aan AR10, FAL, M16. Daar geldt hetzelfde voor als in het vorige punt. 

 

-  Alarm- en seinwapens worden ook gereguleerd wat betekent dat onze vrijstelling voor 

seinpistolen van voor 1945 verdwijnen zal. Daar zal dan een verlof voor nodig zijn. Ook de 

alarmpistolen zoals nu vrij zijn zullen op verlof gezet moeten worden.  

 

-  Alle wapens die gedeactiveerd zijn zullen ook geregistreerd moeten worden. Zelfs als ze 

overlangs doorgezaagd zijn. 

 

 



-  Het handelen op internet in wapens wordt verboden. Dat geldt voor alle wapens in alle 

categorieën, dus ook vrijgestelde. Veilinghuizen zoals Hermann Historica en Holts kunnen hun 

internet mogelijkheden dus sluiten. Ook Egun zal ophouden te bestaan. 

 

-  De definitie van vrijgesteld zal veranderen van de huidige naar een die "ouder dan 1900" of 

een andere datum luidt. Dat betekent voor veel van de nu vrijgestelde wapens dat ze op verlof gezet 

moeten worden.  

 

Dit is een uittreksel van de voorstellen zoals u begrijpt. U kunt het hele voorstel lezen in met de 

volgende link. Deze brief wordt ook op de onze website www.vvnw.nl geplaatst onder het menu 

documenten zodat u de links erin daar kunt aanklikken. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2015/0269%
28COD%29 
Op deze pagina naar beneden scrollen tot Documentation Gateway. Daar naar COM(2015)0750. Als u 

dat aanklikt krijgt u het hele voorstel als PDF op het scherm. Lees en huiver. 

 

Voor die leden die nu zeggen "wat heb ik daar mee te maken?" het volgende: Ook in andere 

landen is de afbraak van het legale wapenbezit op deze manier begonnen. Eerst één plakje 

verbieden, dan het volgende en zo gaan ze door tot u ook aan de beurt bent. Het is in ons aller 

belang als legale bezitters en gebruikers van wapens om hier gezamenlijk tegen op te treden. 

Als bestuur doen we ons best maar u kunt ook wat doen en dat is het volgende: 

 

Er circuleert een petitie die in België begonnen is. We vragen u die zo snel mogelijk te 

tekenen. De link is: https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-
cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership? 
 
Een tweede en nog effectievere actie die u kunt ondernemen is een zienswijze indienen op de 

volgende link: 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=feedback&docId=3085376&languag
e=en 

Hier kunt u de EU vertellen wat u hiervan denkt. Dat is even wat meer werk dan de petitie 

maar is veel effectiever. We willen er bij u op aandringen dit te doen. Houdt uw commentaar 

bondig, ter zake en vooral beleefd. Doe dit in uw eigen woorden, een gekopieerd stuk tekst 

wordt genegeerd. We hebben een aantal bezwaren voor u samengevat en die voegen we in 

twee talen aan deze brief toe als bijlage. 

 

Voer beide acties zo snel mogelijk uit. Teken op zijn minst die petitie want dat kost weinig 

tijd. Als u tijd heeft, vul het EU formulier in en geef uw mening. Komende week wordt dit 

voorstel al aan het Europees Parlement aangeboden. Dit heeft dus HAAST! 

 

Om dit soort communicatie binnen onze vereniging te versnellen zouden we ook graag willen 

dat u uw email adres aan de secretaris doorgeeft (h.bouwman6@chello.nl). Doe dit meteen na 

het invullen van de petitie alstublieft. Uw gegevens worden zoals gebruikelijk vertrouwelijk 

behandeld. 

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 
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