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Na het dramatische schietincident in Alphen aan den Rijn in 2011 wordt bekend dat 
de dader een vergunning had voor drie vuurwapens. Hierdoor ontstaat de vraag of 
de regels voor wapenbezit in Nederland streng genoeg zijn om dergelijke incidenten 
te voorkomen. Naar aanleiding van een onderzoek van de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid blijft onbeantwoord hoe het zit met veiligheidsrisico’s die verbonden zijn 
aan commerciële belangen binnen de schietsport, de opslag en het vervoer van 
legale wapens en munitie en het laten schieten zonder verlof. Deze drie thema’s 
komen aan de orde in dit onderzoek. 

Onderzoeksvraag c.q. probleemstelling

De centrale onderzoeksvraag luidt: 

‘Welke mogelijke veiligheidsrisico’s zijn er binnen de schietsport te onderken-
nen aan commerciële belangen, de opslag en het vervoer van legale wapens en 
munitie en het laten schieten zonder verlof?’

Hierbij wordt een inventarisatie gemaakt van de mogelijke risico’s en hoe vaak deze 
voorkomen volgens respondenten. Daarnaast wordt beargumenteerd hoe deze ri-
sico’s zijn te identificeren en welke maatregelen kunnen worden genomen om deze 
risico’s te reduceren. Tot slot reflecteren de onderzoekers op de genoemde moge-
lijke risico’s, prevalentie en maatregelen. 

Methode van onderzoek 

Om de mogelijke veiligheidsrisico’s te onderzoeken, is gebruikgemaakt van litera-
tuuronderzoek en zijn vragenlijsten uitgezet onder eigenaren van schietbaancentra, 
wapenhandelaren en teamleiders bijzondere wetten. Daarnaast zijn 43 interviews 
en 15 informele gesprekken gehouden met schutters en jagers, bestuursleden 
van schietverenigingen, professionals vanuit de schietsport, de politie en de we-
tenschap. Verder zijn 14 onaangekondigde bezoeken gebracht aan schietcentra en 
schietverenigingen, waarbij observaties zijn uitgevoerd en interviews werden afge-
nomen. Om te ervaren hoe het is om als recreant op een schietbaan te schieten en 
na te gaan hoe er met de veiligheid wordt omgegaan, zijn 6 mystery guest bezoeken 
afgelegd bij schietcentra. Tot slot zijn de bevindingen besproken met de teamleiders 
bijzondere wetten tijdens een expertsessie.
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Belangrijkste resultaten
• De schietsport is een sector die zich zeer bewust is van de veiligheidsrisico’s en 

doet er over het algemeen zoveel mogelijk aan om de mogelijke risico’s te beper-
ken. Met name voor verlofhouders is de regelgeving strikt.

• Jaarlijks is minder dan 5% van alle vuurwapenslachtoffers in contact gekomen 
met een legaal vuurwapen. Hiervan overlijden gemiddeld per jaar twee personen.

• Er zijn negen veiligheidsrisico’s geïnventariseerd op basis van ons onderzoek. 
In veel gevallen zijn deze veiligheidsrisico’s bijna theoretisch te noemen.

• Veiligheidsrisico’s met betrekking tot commerciële belangen: 
1. dubbelfuncties waardoor belangenverstrengeling ontstaat;
2. het gelijktijdig gebruik van schietbanen;
3. het commercieel misbruik van de introducéregeling.

• Veiligheidsrisico’s met betrekking tot de opslag en het vervoer van wapens 
en munitie:

1. kwetsbaarheid van opslag en vervoer;
2. herladen en de hoeveelheid munitie;
3. de kwaliteit en kwantiteit van thuiscontroles.

• Veiligheidsrisico’s met betrekking tot schieten zonder verlof:
1. het te laat en te weinig professioneel screenen van aspirant-leden;
2. het ontbreken van een landelijke registratie voor recreanten en introducés;
3. een gebrek aan toezicht op recreanten.

• Maatregelen die de veiligheidsrisico’s redelijk eenvoudig kunnen reduceren, zijn 
een intensivering en professionalisering van controles door zowel de politie als 
de KNSA. Daarnaast pleiten de onderzoekers voor de invoering van kwaliteits-
eisen voor kluizen en vervoer van wapens. Verder worden invoering van een  
eigen verklaring en landelijke registratie voor introducés en recreanten genoemd.  
Tot slot is er het toepassen van het nieuwe inlichtingenformulier van de politie 
op aspirant-leden.
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