Controlerende Autoriteit
Het aanleveren van onklaar
gemaakte vuurwapens

Instructie
wapenhandel

De korpschef van de politie is met de wijziging van de wapenwetgeving ten gevolge
van de Europese vuurwapenrichtlijn en de Europese verordening onklaar maken
vuurwapens, aangewezen als de Controlerende Autoriteit (CA) die onklaar gemaakte
vuurwapens dient te controleren en van een certificaat te voorzien. De nieuwe eisen
zijn opgenomen in de EU-verordening 2018/337. De korpschef heeft deze taak belegd
bij het Team Politieuitrusting (PU) in Apeldoorn.
Contact CA
Indien de wapenhandel voornemens is om vuurwapens onklaar te maken, kan hij zich melden via de mailbox:
Controlerende-autoriteit.politieuitrusting.fm@politie.nl.
De CA zal vervolgens contact opnemen met de wapenhandel om kennis te maken en een afspraak in te plannen.
De controleur van de CA zal tijdens deze afspraak het proces verder toelichten en nog eventuele vragen
beantwoorden.
Indien de wapenhandel contact heeft gehad met de CA, kan de wapenhandel zelfstandig de vuurwapens onklaar
maken volgens de Europese Verordening 2018/337. De uitgevoerde bewerkingen per vuurwapen dienen
schriftelijk te worden vastgelegd in het Deactivatieformulier. De (voorlopig) onklaar gemaakte vuurwapens kunnen
vervolgens ter controle aangemeld worden bij de CA via het mail adres: Controlerendeautoriteit.politieuitrusting.fm@politie.nl.
In deze e-mail dienen de deactivatieformulieren als bijlage (Word-bestand) te worden bijgevoegd.
De maximale hoeveelheid vuurwapens die in één keer mag worden aangeleverd per batch, is momenteel
vastgesteld op 25 onklaar gemaakte vuurwapens per wapenhandel. De volledige batch doorloopt als geheel het
totale proces.

Aanlevering van Deactivatieformulieren
De ingevulde Deactivatieformulieren dienen aan onderstaande eisen te voldoen:

Het wapen moet op de juiste manier in Verona staan geregistreerd. De informatie op het
Deactivatieformulier moet dus overeenkomen met de informatie in Verona. Indien de informatie niet
overeenkomt dient de wapenhandelaar dit zelf te wijzigen via Korpscheftaken.

Vergunningnummer: Hier dient de wapenhandelaar het vergunningnummer in te geven waarop het
wapen in Verona staat geregistreerd.

In de linker kolom van het Deactivatieformulier is een optie opgenomen om aan te geven dat een
bewerking uitgevoerd gaat worden tijdens het sluiten van het vuurwapen, namelijk “Bewerking wordt
(gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen”. Deze optie is toegevoegd aan
het Deactivatieformulier aangezien er bewerkingen in de EU verordening staan voorgeschreven die bij
het uitvoeren daarvan ervoor zorgen dat andere uitgevoerde bewerkingen niet meer door de CA
gecontroleerd zouden kunnen worden.

Indien de wapenhandelaar aangeeft dat hij de bewerking gaat uitvoeren tijdens het sluiten hoeft de
wapenhandelaar de kolom “uitvoering” nog niet in te vullen. De kolom “uitvoering” dient de
wapenhandelaar in te vullen nadat hij de bewerkingen heeft uitgevoerd. LET OP! Het kan voorkomen dat
een gedeelte van de voorgeschreven bewerking geen invloed heeft op het sluiten van het vuurwapen.
De CA verzoekt de wapenhandelaar om alle bewerkingen die geen invloed hebben op het sluiten van
het vuurwapen voor het aanleveren uit te voeren, zodat het fysiek gecontroleerd kan worden door een
controleur van de CA.

Alle maatregelen die ertoe leiden dat het wapen niet meer uit elkaar genomen kan worden dienen pas
na akkoord van de CA te worden uitgevoerd. De inschatting hiervan ligt bij de wapenhandelaar. Indien
de wapenhandelaar twijfelt of een bewerking direct kan worden uitgevoerd, kan de wapenhandelaar
contact opnemen met de CA via het mail adres: Controlerendeautoriteit.politieuitrusting.fm@politie.nl.

Op de voorlaatste pagina van de Deactivatieformulieren staat vermeld dat de wapenhandel dient aan te
geven welke bewerkingen (d.m.v. “Kies een item”) hij gaat uitvoeren tijdens het sluiten van het
vuurwapen. Alle bewerkingen waarbij de wapenhandelaar de optie heeft geselecteerd “Bewerking wordt
(gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen”, dienen dus aangevinkt en
ingevuld te worden in dit overzicht.



De CA zal de aangeleverde Deactivatieformulieren doornemen om te checken of de formulieren volledig
zijn ingevuld. Indien de Deactivatieformulieren onvolledig of onjuist zijn ingevuld zal de CA dit via de mail
terugkoppelen. De opmerkingen dienen eerst verwerkt te worden alvorens een afspraak zal worden
ingepland.

Aanlevering van Vuurwapens
Onderstaande eisen worden gesteld m.b.t. het fysiek aanbieden van (voorlopig) onklaar gemaakte vuurwapens bij
de CA. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan zal de CA de batch wapens niet aannemen. Er dient dan een
nieuwe afspraak gemaakt te worden om de batch wapens opnieuw ter controle aan te bieden. De gestelde eisen:

Het vuurwapen dient onklaar en in losse onderdelen ter controle aangeboden te worden. Dit betekent
dus alle vuurwapenonderdelen die in het Deactivatieformulier worden benoemd. Ook eventuele
bijbehorende inzetstukken dienen los aangeleverd te worden bij het vuurwapen zodat deze op hardheid
gecontroleerd kunnen worden.

De vuurwapenonderdelen dienen bij elkaar als een pakket verpakt te worden. Bij dit pakket dient fysiek
het Deactivatieformulier bijgevoegd te worden. Een pakket bestaat dus uit alle wapenonderdelen,
eventuele inzetstukken en het bijbehorende Deactivatieformulier.

Sluiten van vuurwapens
Na de controle door de CA kan de wapenhandelaar het vuurwapen ophalen waarna hij het (bij goedkeur) definitief
zal sluiten. Alle openstaande bewerkingen waarbij de wapenhandelaar de optie “Bewerking wordt (gedeeltelijk)
uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen” heeft aangevinkt dienen tijdens het sluiten te worden
uitgevoerd.
Eventuele opmerkingen vanuit de CA m.b.t. het definitief sluiten van het vuurwapen dienen daarbij opgevolgd te
worden. Deze zullen vermeld worden per voorgeschreven bewerking in de kolom “opmerkingen CA” in het
bijbehorende Deactivatieformulier. Aan onderstaande eisen dient te worden voldaan om een certificaat uitgereikt
te krijgen:

Indien de wapenhandelaar het vuurwapen definitief gaat sluiten dient de wapenhandelaar foto’s toe te
sturen van de uitgevoerde bewerkingen en een foto van het definitieve gesloten wapen. Door middel van
een steekproef zal de CA de gesloten wapens controleren bij de wapenhandel.

Op de foto’s moet duidelijk te zien zijn welk vuurwapen het betreft. Daarnaast verzoeken wij de
wapenhandelaar om de bewerkingen te fotograferen met de voorkant van het bijhorende
Deactivatieformulier in beeld.

De uitgevoerde bewerkingen per vuurwapen dienen ook schriftelijk te worden vastgelegd in het
Deactivatieformulier. Alle bewerkingen waarbij de wapenhandelaar de optie “Bewerking wordt
(gedeeltelijk) uitgevoerd tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen” heeft aangevinkt, dient nu de
kolom “uitvoering” te worden ingevuld.

Wanneer de wapenhandelaar alle bewerkingen heeft uitgevoerd en vastgelegd in het
Deactivatieformulier dient de wapenhandelaar het Deactivatieformulier te tekenen, zodat hij verklaart dat
hij de werkzaamheden die staan voorgeschreven in de Europese Verordening 2018/337 correct heeft
uitgevoerd. Vervolgens kan de wapenhandelaar het ondertekende Deactivatieformulier inclusief de
bijbehorende foto’s mailen naar de CA via het mail adres: Controlerendeautoriteit.politieuitrusting.fm@politie.nl.

