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BIJLAGE: Prioritaire maatregelen 

Doelstellingen Maatregelen Onder 

leiding van 

(en met 

steun van) 

Tijd-

schema 

1. De toegang tot 

illegale vuurwapens 

en explosieven aan 

banden leggen 

a) Een duidelijker beeld van de situatie krijgen 

en nieuwe risico’s monitoren door: 

 de bestaande statistische en analytische 

instrumenten te verbeteren, het verkeer 

van vuurwapens en de beschikbaarheid 

ervan op nationaal niveau te beoordelen 

en prioriteit te verlenen aan de 

uitwisseling van informatie op EU-

niveau; 

 Europol analytische producten op EU-

niveau te laten ontwikkelen en – gezien 

de nauwe banden met het terrorisme – 

de toezichthoudende rol van de IRU van 

de EU te versterken; 

 het UNODC de wereldwijde routes 

waarlangs vuurwapens illegaal naar de 

EU worden gesmokkeld, in kaart te 

laten brengen; 

 met partners samen te werken om meer 

inzicht in de illegale handel in 

vuurwapens te krijgen (onder meer 

inzicht in de illegale onlinehandel en 

het verdwijnen van vuurwapens uit 

legale circuits); 

 alle rechtshandhavingsautoriteiten in de 

lidstaten vlotter toegang te verlenen tot 

alle Europese en nationale analytische 

producten; 

 financiële bijstand te blijven verlenen, 

met name aan projecten met een breed 

toepassingsgebied en een sterke impact 

op de gegevensverzameling; 
 de risico’s die voortvloeien uit de 

technologische innovatie (bijvoorbeeld 

3D-printing), te beoordelen. 

Europol, de 

lidstaten, 

COM, 

UNODC 

2016-2017 

b) De beveiliging van explosieven verbeteren 

door:  

 de verordening betreffende precursoren 

voor explosieven volledig uit te voeren; 

 de verordening betreffende precursoren 

eerder dan voorzien te herzien; 
 na te gaan of de normen en procedures 

inzake screening op EU-niveau moeten 

worden geharmoniseerd. 

COM, de 

lidstaten, 

belang-

hebbenden 

Vanaf 2015 
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2. Meer operationele 

samenwerking  

a) Het operationele actieplan 2016 inzake 

vuurwapens volledig uitvoeren en extra steun 

verlenen voor: 

 operationele acties tegen illegale 

onlinehandel; 

 de evaluatie van de modaliteiten voor 

een systeem voor de uitwisseling van 

informatie over het verkeer van 

vuurwapens binnen de EU, rekening 

houdend met relevante bestaande 

informatiesystemen en -instrumenten in 

de EU; 

 onderzoek naar de mogelijkheid 

contante betalingen te verbieden bij de 

ver- of aankoop van vuurwapens en 

munitie door individuele personen; 

 verscherpte controles aan de 

buitengrenzen door op risico's 

gebaseerde controles van goederen uit 

te voeren en voor een Customs Priority 

Control Action te zorgen; 

 een betere tracering van vuurwapens 

door een handboek voor het opsporen 

en traceren van illegale vuurwapens op 

te stellen in het kader van de Europese 

groep deskundigen inzake vuurwapens; 

 de ontwikkeling van gemeen-

schappelijke opleidingscurricula inzake 

vuurwapens en explosieven;  

 de ontwikkeling van innovatieve 

detectieapparatuur; 
 gezamenlijke operationele acties met 

alle relevante rechtshandhavings-

autoriteiten. 

COM, 

Europol, 

Eurojust, 

Cepol, de 

lidstaten 

2015-2017 

3. Verbetering van de 

verzameling en 

uitwisseling van 

operationele 

informatie over 

vuurwapens door een 

optimaal gebruik van 

de bestaande 

instrumenten  

a) De bestaande systemen voor de uitwisseling 

van relevante informatie voor de bestrijding van 

de illegale handel in vuurwapens en explosieven 

evalueren, om de technische compatibiliteit 

ervan te waarborgen, waarbij bijzondere 

aandacht wordt besteed aan de noodzaak om de 

samenwerking tussen politie en douane te 

verbeteren en aan de ontwikkelingen die in het 

licht van de vuurwapenrichtlijn te verwachten 

zijn 

COM, 

Europol, 

Eurojust, 

Interpol, de 

lidstaten 

2016 

b) Zorgen voor een daadwerkelijke 

interoperabiliteit tussen de bestaande 

informatiesystemen, met inbegrip van 

SIS II/iARMS in relatie met UMF 

COM, 

Europol, 

Interpol 

Juni 2016 

c) Het gebruik van iTrace, het datasysteem 

inzake bommen (EBDS) en het analysesysteem 

van Europol uitbreiden en er tegelijk voor 

zorgen dat ten volle gebruik wordt gemaakt van 

COM, 

EEAS, 

Europol, 

Eurojust, 

Juni 2016 

en lopend  
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het contactpunt voor vuurwapens  Interpol, 

de lidstaten  

d) De uitwisseling van ballistische informatie 

verbeteren 

COM, 

EEAS 

Lopend 

4. Meer 

samenwerken met 

derde landen  

a) De operationele activiteiten versterken en de 

werkingssfeer van het actieplan EU-Zuidoost-

Europa uitbreiden 

COM, 

EEAS, 

SEESAC 

Lopend 

b) De samenwerking met de landen in het 

Midden-Oosten en Noord-Afrika (MONA) 

versterken 

COM, 

EEAS, de 

lidstaten 

Lopend  

c) De samenwerking met Oekraïne en Turkije 

intensiveren   
COM, 

EEAS, de 

lidstaten 

Lopend en 

vanaf 2015 

d) De samenwerking met andere relevante derde 

landen, regionale actoren en internationale 

organisaties intensiveren 

COM, 

EEAS, de 

lidstaten 

Vanaf 2015 

 


