
 

 

 

 

 

 

  
Controlerende Autoriteit -
onklaar gemaakte vuurwapens 

 

 

 

FAQ 

 

 

Waarom een Controlerende Autoriteit (CA)? 
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 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. 

 

Waar en hoe kan ik de CA bereiken? 
De CA is gevestigd bij Team Politie Uitrusting te Apeldoorn, Europaweg 224, 7336 AR en 

is bereikbaar via e-mail: Controlerende-autoriteit.politieuitrusting.fm@politie.nl 

 

Wie mag wapens aanbieden? 
Vuurwapens kunnen uitsluitend door wapenhandelaren zelf of een bevoegde beheerder namens hen worden 

aangereikt. Het is niet mogelijk dit door een andere afgevaardigde te laten doen.  

 

Moet ik eerst contact opnemen met de CA voordat ik een vuurwapen ga 

deactiveren? 
Indien de wapenhandel voornemens is om vuurwapens on klaar 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. Vervolgens kan de wapenhandel 

starten met onklaar maken en zodra hij aanbod heeft, een e-mail sturen met daarbij de ingevulde 

Deactivatieformulieren als bijlage. Als de wapenhandel al vaker wapens heeft aangeboden kan hij een batch 

aanmelden bij de CA door een e-mail te sturen met daarbij in de bijlage de Deactivatieformulieren. Op basis 

daarvan neemt de CA contact op voor het maken van een afspraak. 

 

Hoe werkt het onklaar maken? 
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: Controlerende-

autoriteit.politieuitrusting.fm@politie.nl. In deze e-mail dienen de Deactivatieformulieren als bijlage (word-bestand) 

te worden bijgevoegd. 
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Waar vind ik de Deactivatieformulieren? 
De Deactivatieformulieren kun je vinden op www.politie.nl De Deactivatieformulieren zijn gebaseerd op de 

Europese Verordening 2018/337 en vormen een leidraad die gevolgd dient te worden bij het uitvoeren van het 

onklaar maken van vuurwapens. De Europese verordening 2018/337 is te allen tijde leidend. 

 

Aan welke eisen moet het wapen voldoen alvorens het aanbieden bij de CA? 
- 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 

inzetstukken dienen los aangeleverd te worden zodat deze op hardheid gecontroleerd kunnen worden.  

- De vuurwapen onderdelen dienen bij elkaar als een pakket verpakt te worden. Bij dit pakket dient fysiek 

het Deactivatieformulier bijgevoegd te worden.  

- Het wapen moet juist in Verona staan geregistreerd. 

 

Hoe moet ik de Deactivatieformulieren aanleveren? 
Voordat een afspraak gemaakt kan worden dienen de Deactivatieformulieren (beveiligd word-document) ingevuld 

gemaild worden. Meer informatie m.b.t. het invullen van de Deactivatieformulieren staat vermeld in de instructie 

“Instructie aanleveren (voorlopig) onklaar gemaakte vuurwapens”.  

 

Wie neemt contact op voor een afspraak? 
Voordat een afspraak gemaakt kan worden, dienen de ingevulde deactivatieformulieren door de CA per e-mail te 

zijn ontvangen. Op basis van deze formulieren zal de CA contact opnemen om een overdracht van de 

vuurwapens in te plannen.  

 

Hoeveel vuurwapens kan een wapenhandel aanbieden?  
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 al geheel het 

totale proces.  

 

Krijg ik een bewijs van afgifte?  
De wapenhandel ontvangt een overdrachtsformulier wat dient als ontvangstbevestiging vanuit de CA waarin de 

CA verklaart dat de vuurwapens onklaar zijn overgedragen en tijdelijk beheerd worden door de CA.  

 

Wat houdt de overdracht in?  
Tijdens de overdracht worden de Deactivatieformulieren besproken en het overdrachtsformulier verstrekt. Na 

ontvangst zal de CA de status van de aangeboden vuurwapens in Verona aanpassen naar “in behandeling CA”. 

Dit zorgt ervoor dat Korpscheftaken op de hoogte is dat het vuurwapen momenteel in keuring is bij PU. De kosten 

(90 euro) van keuring dienen vooraf de keuring gepind te worden. 

 

Wat houdt de keuring in? 
De volledige keuring betreft de fysieke controle van het wapen en ook de controle van het dossier inclusief de 

bewijsstukken m.b.t. het juist uitvoeren van de bewerkingen. waarvan de wapenhandelaar verklaard heeft dat 

deze uitgevoerd gaan worden tijdens het definitief sluiten van het vuurwapen.  

 

Wanneer krijg ik het certificaat? 
Het certificaat wordt uitgereikt indien het gehele proces van deactiveren is afgerond. Het vuurwapen dient door de 

wapenhandel onklaar gemaakt te worden volgens verordening 2018/337. 

De wapenhandelaar dient een onklaar gemaakt vuurwapen in open toestand aan te bieden zodat ook intern het 

vuurwapen nog gecontroleerd kan worden op de verrichte werkzaamheden. Na deze controle kan de 

wapenhandelaar het vuurwapen ophalen waarna hij het definitief in zijn zaak zal sluiten. Middels een steekproef 

zal de CA de gesloten wapens controleren bij de wapenhandel.  

De uitgevoerde bewerkingen per vuurwapen dienen schriftelijk te worden vastgelegd in het Deactivatieformulier. 

Na afronding van dat proces wordt het certificaat afgegeven.  
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Wat zijn de kosten en hoe betaal ik? 
De kosten bedragen 90 euro en dienen voorafgaand aan de keuring via een pintransactie te worden voldaan.  

 

Hoelang duurt een controle? 
De maximale doorlooptijd voor het controleren van onklaar gemaakte vuurwapens is 6 weken vanaf het moment 

van aanlevering van de wapen(onderdelen). De CA streeft er naar om de fysieke controle op de aangeboden 

batch vuurwapens (max. 25 wapens per batch) binnen twee weken na aanlevering afgerond te hebben, waarna 

de batch vuurwapens opgehaald kan worden en definitief door de wapenhandelaar gesloten kan worden. De CA 

heeft geen invloed heeft op de doorlooptijd van de sluiting. Na melding van de definitieve sluiting en aanlevering 

van de gevraagde stukken streeft de CA er naar om binnen 2 weken de sluiting te beoordelen.  

 

Mag de wapenhandelaar nog een wijziging aanbrengen aan een wapen welke 

reeds bij de CA ter keuring ligt?  
Nee, dit is niet mogelijk. Indien de wapenhandelaar toch een wijziging wilt aanbrengen dient de wapenhandelaar 

het wapen opnieuw ter controle aan te bieden. De leges van € 90,00 per wapen dienen dan opnieuw te worden 

voldaan.  

 

Proces in een notendop 
- Indien de wapenhandelaar nog niet bekend is met de CA en het de-activatie proces, verzoeken wij hem 

eerst contact op te nemen om het proces door te spreken.  

- De wapenhandelaar meldt onklaar gemaakte vuurwapens ter controle aan bij de CA via het e-mailadres 

Controlerende-autoriteit.politieuitrusting.fm@politie.nl. Bij deze aanvraag dienen de ingevulde 

Deactivatieformulieren als word-bestand te worden bijgevoegd.  

- De CA doet een check op de Deactivatieformulieren, deze check wordt gedaan om de wapenhandelaar 

al te voorzien van feedback om afkeur te voorkomen en dus voor de wapenhandelaar tijd en kosten te 

besparen. De CA wil de wapenhandel er graag op wijzen dat de keuring pas start zodra de leges van 

 € 90,00 per wapen zijn betaald. De wapenhandel kan dus aan de check op de Deactivatieformulieren 

geen rechten ontlenen.  

- De CA neemt na ontvangst van de Deactivatieformulieren contact op met wapenhandel om een afspraak 

in te plannen voor de overdracht van de onklaar gemaakte vuurwapens. 

- De CA neemt de onklaar gemaakte vuurwapens in ontvangst, en zal na de controle bij goedkeur de 

markering aanbrengen. Na de keuring wordt het vuurwapen weer opgehaald bij de CA en zal het 

vuurwapen door de wapenhandel gesloten worden.  

- De wapenhandelaar sluit het vuurwapen en legt de uitgevoerde bewerkingen vast in het 

 Deactivatieformulier. Daarnaast dient de wapenhandelaar foto’s toe te sturen van de uitgevoerde 

bewerkingen en een foto van het definitieve gesloten wapen 

- Na ontvangst van het Deactivatieformulier en de foto’s, zal de CA het dossier nogmaals beoordelen. 

Indien het volledige dossier wordt goedgekeurd zal de CA het certificaat afgeven en de status van het 

vuurwapen in Verona omzetten naar “definitief onklaar”.  

 

Wat gebeurt er als een onklaar gemaakt wapen wordt afgekeurd? 
Indien een onklaar gemaakt vuurwapen wordt afgekeurd door de CA wordt de wapenhandel hiervan op de hoogte 

gesteld. De wapenhandelaar dient het onklaar gemaakte vuurwapen aan te passen zodat het voldoet aan de 

bewerkingen volgens de Europese Verordening 2018/337. Vervolgens kan de wapenhandelaar nogmaals het 

onklaar gemaakte vuurwapen ter controle aanbieden bij de CA. De kosten van de keuring bedragen 90 euro en 

dienen voorafgaand aan de keuring via een pintransactie te worden voldaan.  
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