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1 Inleiding 

In dit document wordt uitgelegd hoe u het Informatiesysteem interne markt (IMI) kunt 
gebruiken om informatie uit te wisselen over vergunningen voor de overbrenging van 
vuurwapens overeenkomstig Verordening (EU) 2019/686.  Het betreft drie soorten 
informatie-uitwisseling: 

 kennisgeving van "voorafgaande toestemming” (toestemming om vuurwapens 
te kopen of te verwerven uit een andere lidstaat) 

 kennisgeving van een "vergunning voor de overbrenging van vuurwapens” naar 
een andere lidstaat 

 uploaden van de “lijst van vuurwapens waarvoor geen voorafgaande 
toestemming vereist is” 

Wetgeving 

In Richtlijn 91/477/EEG (de “Vuurwapenrichtlijn”), zoals gewijzigd bij Richtlijn 
2008/51/EU en Richtlijn 2017/853/EU, zijn regels vastgesteld voor de controle op de 
verwerving en het voorhanden hebben van wapens in alle EU-landen. Bij de wijziging in 
2017 is in artikel 13 opgenomen dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op 
elektronische wijze informatie moeten uitwisselen over vergunningen die zijn verleend 
voor de overbrenging van vuurwapens naar een andere lidstaat.  

Verordening (EU) 2019/6861 bepaalt wanneer er informatie moet worden uitgewisseld 
en welke gegevens de berichten moeten bevatten. Zij bepaalt bovendien dat de 
uitwisseling moet plaatsvinden via IMI.  

Volgens Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/689 van de Commissie moet er voor de 
uitwisseling van informatie over de overbrenging van vuurwapens tussen EU-landen 
een proefproject plaatsvinden als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EU) 1024/2012. 
Ook  wordt bepaald welke technische functies en procedures nodig zijn voor de 
betrokken administratieve samenwerking. 

IMI 

IMI2, het Informatiesysteem voor de interne markt, is een beveiligde meertalige 
applicatie om online informatie uit te wisselen. Het is ontwikkeld voor medewerkers 
van nationale en Europese instanties die de EU-wetgeving moeten toepassen en daarbij 
informatie moeten uitwisselen.  

 

 

  

                                                             

1Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/686 van de Commissie van 16 januari 2019 tot 

vaststelling van de gedetailleerde regelingen overeenkomstig Richtlijn 91/477/EEG van 
de Raad voor de systematische elektronische uitwisseling van informatie met betrekking 
tot de overbrenging van vuurwapens binnen de Unie https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019R0686 

2 IMI-website: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_nl.htm 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019R0686
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32019R0686
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_nl.htm
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2 Hoe werkt IMI? 

2.1 Inloggen 

IMI Is toegankelijk met een standaardbrowser. U dient in te loggen op het volgende 
adres (gewoon klikken, of kopiëren en in de adresbalk van uw browser plakken): 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/ 

Logt u voor het eerst in, voer dan uw gebruikersnaam in en het tijdelijk wachtwoord dat 
u gekregen heeft.  

U wordt dan onmiddellijk gevraagd uw tijdelijk wachtwoord te wijzigen en zelf een 
wachtwoord te kiezen. Daarna moet u ook nog een veiligheidscode van 12 tekens 
aanmaken en bevestigen.  

Voortaan moet u bij het inloggen uw gebruikersnaam en wachtwoord invullen, en 
vervolgens drie tekens uit uw veiligheidscode. Op het scherm ziet u welke tekens u moet 
invullen. 

Na het inloggen komt u terecht op de startpagina van IMI.  

2.2 Startpagina van IMI 

Na het inloggen verschijnt uw IMI-dashboard. Via het menu aan de linkerkant kunt u: 

 kennisgevingen zoeken 

 kennisgevingen opstellen 

 verslagen downloaden  

 uw wachtwoord en veiligheidscode wijzigen 

 de gegevens van uw autoriteit beheren/bekijken 

 de gegevens van andere autoriteiten in IMI bekijken 

2.3 Dashboard 

Via het dashboard kunt u de informatie-uitwisseling op de voet volgen. U ziet er welke 
concept-kennisgevingen er zijn aangemaakt, welke kennisgevingen onlangs zijn 
binnengekomen en welke kennisgevingen zijn bijgewerkt. Centrale autoriteiten zien ook 
welke kennisgevingen op goedkeuring  wachten (als het gaat om kennisgevingen van 
regionale of lokale instanties die door de coördinator moeten worden goedgekeurd). 

2.4 Zoeken 

Aan de hand van zoekcriteria kunt u kennisgevingen filteren.   

U heeft twee mogelijkheden: “Zoeken (alle formulieren)” en “Zoeken (per formulier)”. 
Met die laatste optie kunt u bijvoorbeeld filteren op kennisgevingen van voorafgaande 
toestemming of overbrengingsvergunningen, aangevuld met extra zoekcriteria.    

Het is sterk aanbevolen om de optie “Zoeken (per formulier)” te gebruiken. 

Stel, u zoekt een eerder ontvangen kennisgeving van voorafgaande toestemming.  Ga in 
het menu naar  “Waarschuwingen en kennisgevingen” > “Zoeken (per formulier)” > 
“Vuurwapens – Voorafgaande toestemming”.   

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
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Vul het referentienummer in als u dat heeft ontvangen, kies het betrokken land of vul de 
naam van de koper of de verkoper in. Let op: Wilt u zoeken op de naam van de koper of 
verkoper, geef dan eerst aan of het om een rechtspersoon of een natuurlijke persoon 
gaat. 

2.5 Vertalingen 

In IMI kunt u alle tekst in velden met vrije tekst automatisch in een willekeurige officiële 
taal van de EU laten vertalen. Laat de tekst van een bepaald veld vertalen, of druk op 
“Alles vertalen” om alle vrije tekst uit de kennisgeving te laten vertalen in de taal waarin 
u IMI gebruikt. Bijlagen kunnen voorlopig nog niet automatisch worden vertaald. 
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3 Kennisgeving van voorafgaande toestemming 

3.1 Juridische context 

Als een autoriteit een handelaar of particulier vooraf toestemming verleent om een of 
meer vuurwapens uit een andere lidstaat te verwerven, moet die autoriteit die andere 
lidstaat daarvan in kennis stellen door via IMI een “kennisgeving van voorafgaande 
toestemming” toe te sturen. 

Die kennisgeving moet alle in artikel 4 van Verordening (EU) 2019/686 bedoelde 
gegevens bevatten en een kopie van het document van voorafgaande toestemming. 

 

De lidstaat die de voorafgaande toestemming verleent, moet de lidstaat waar 
de vuurwapens zich bevinden, daarvan binnen zeven kalenderdagen via 
IMI in kennis stellen. 

3.2 Een kennisgeving van voorafgaande toestemming aanmaken en 

verzenden 

1. Ga in het menu aan de linkerkant naar Waarschuwingen en kennisgevingen 
Kennisgeving opstellenVuurwapens – Voorafgaande toestemming. 

2. Vul de velden in op het tabblad Voorafgaande toestemming: 

 Land waar de vuurwapens zich bevinden: dit land ontvangt de IMI-

kennisgeving. 

 Scan van de voorafgaande toestemming: upload hier een kopie van het 

document met voorafgaande toestemming (gewoonlijk in pdf-formaat). 

Klik daarvoor op Bestand uploaden en selecteer uw document. 

 Datum van afgifte: dit is de datum waarop de voorafgaande toestemming is 

verleend. 

 Vervaldatum: dit is de datum waarop de voorafgaande toestemming vervalt. De 

IMI-kennisgeving zal op die datum ook worden afgesloten. 

 Nationale referentie voorafgaande toestemming: dit is de unieke 

identificatiecode van de kennisgeving (gekozen door het land van afgifte). 

 Afgegeven door de verzendende instantie?: als de autoriteit die de IMI-

kennisgeving verzendt, de voorafgaande toestemming zelf heeft verleend, kies 

dan “Ja”. Zo niet, kies dan “Nee” en vermeld de contactgegevens van de autoriteit 

van afgifte.  

 Gegevens van de koper / verwerver van vuurwapen(s) 

 Gegevens van de verkoper / houder van vuurwapen(s).   Geef eerst aan of de 

verkoper / houder van het/de vuurwapen(s) bekend is en dus in de 

voorafgaande toestemming vermeld staat. Dit is in bijna alle lidstaten het geval. 

Is de verkoper of de houder van de vuurwapens bekend, dan moeten de 

gegevens daarvan in het IMI-formulier worden verstrekt. 

 Aanvullende informatie: vul hier eventuele overige informatie over de 

voorafgaande toestemming in. 

 
Bij alle verplichte velden staat een rood sterretje (*). U kunt het concept pas 
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opslaan als alle verplichte verleden ingevuld zijn. 

3. Bent u klaar, klik dan op Aanmaken in de rechterbovenhoek om de kennisgeving 
aan te maken. 

4. U heeft nu een kennisgeving aangemaakt met de status Concept. 

 

Wat kunt u doen zolang een kennisgeving de status “Concept” heeft? 

 Gegevens bewerken. 

 Onder Beheersinformatie de belangrijkste informatie over de 

kennisgeving raadplegen, bijvoorbeeld links naar andere 

kennisgevingen. 

 Opmerkingen en bijlagen toevoegen op het daarvoor bestemde 

tabblad. 

5. Klik op Indienen. 

6. Klik op Goedkeuren en verzenden om de kennisgeving door te sturen naar de 
centrale autoriteit in het andere land. 

De status verandert nu in Klaar voor opmerkingen, en dat blijft zo tot de vervaldatum. 

Zolang de kennisgeving deze status behoudt, kunnen de verzender en de ontvanger 

beiden opmerkingen en bijlagen toevoegen. Na elke nieuwe opmerking en bijlage gaat 

er automatisch een e-mail naar alle betrokken partijen. 

 

Is een kennisgeving klaar voor opmerkingen, dan kan: 

 een centrale autoriteit de kennisgeving doorsturen naar een regionale 

of lokale autoriteit door te klikken op Verspreiden in de toolbar; 

 elke betrokken partij in het tabblad Ontvangers nagaan welke 

instanties de kennisgeving hebben ontvangen; 

 elke betrokken partij opmerkingen en aanvullende documenten 

aan de kennisgeving toevoegen. 

 de inhoud van de kennisgeving niet meer worden gewijzigd. 

Zodra een kennisgeving is verzonden, kan de inhoud niet meer worden gewijzigd. 

 

Moet u in een kennisgeving gegevens corrigeren?  

 Open de kennisgeving en klik op de knop ”Intrekken”. U moet de 

intrekking motiveren. Vul daarbij in dat u een gecorrigeerde versie 

van de kennisgeving zult verzenden.  

 Klik op Gegevens hergebruikenVuurwapensVoorafgaande 

toestemming om een nieuwe kennisgeving met dezelfde informatie 

op te stellen. 

 Wijzig de gegevens die onjuist waren en verzend de kennisgeving 

opnieuw.  
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3.3 Voorafgaande toestemming verlenen voor al bekende handelaren of 

particulieren  

Als u regelmatig voorafgaande toestemming moet verlenen voor een overbrenging 

tussen dezelfde twee handelaren en/of particulieren, dan hoeft u in IMI niet alle 

gegevens opnieuw in te vullen: 

 Zoek een eerdere kennisgeving van voorafgaande toestemming tussen dezelfde 

partijen, door middel van Zoeken (per formulier) zoals beschreven onder 2.4.  

 Open de kennisgeving, klik op Gegevens hergebruiken en selecteer 

Vuurwapens – Voorafgaande toestemming om een nieuwe kennisgeving op te 

stellen.  

 Alle gegevens uit de vorige kennisgeving worden nu gekopieerd naar een 

nieuwe. U hoeft dus alleen nog maar een kopie van het nieuwe bewijsstuk te 

uploaden en de gegevens in de rubriek over de afgifte aan te passen.  
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4 Kennisgeving van een overbrengingsvergunning 

4.1 Juridische context 

Wanneer een autoriteit een “vergunning voor de overbrenging van vuurwapens” naar 
een andere lidstaat of, in het geval van een overbrenging tussen wapenhandelaars uit 
hoofde van artikel 11, lid 3, van de Vuurwapenrichtlijn (zie uitleg hieronder), een 
“begeleidend document” afgeeft, moet zij de lidstaat van bestemming en alle EU-
lidstaten van doorvoer via IMI een “Kennisgeving van een vergunning voor de 
overbrenging van vuurwapens” toezenden. 

Die kennisgeving moet alle in artikel 6 van Verordening (EU) 2019/686 bedoelde 
gegevens bevatten, met daarnaast een kopie van de overbrengingsvergunning of het 
begeleidend document.  

Alvorens dergelijke documenten af te geven, moet de betrokken autoriteit eerst nagaan 

of zij een IMI-kennisgeving van voorafgaande toestemming heeft ontvangen van de 

lidstaat van bestemming.  

Er zijn nu drie mogelijkheden: 

 Een kennisgeving van voorafgaande toestemming is ontvangen via IMI: zie punt 

4.2. 

 Een kennisgeving van voorafgaande toestemming is ontvangen via een ander 

kanaal dan IMI: zie punt Error! Reference source not found.. 

 Er is geen voorafgaande toestemming nodig voor de betrokken vuurwapens3: 

zie punt Error! Reference source not found.. 

 

De lidstaat die de overbrengingsvergunning afgeeft, moet de IMI-
kennisgeving verzenden voordat de vuurwapens worden overgebracht 
naar de eerste lidstaat van doorvoer of, indien er geen lidstaten van doorvoer 
zijn, naar de lidstaat van bestemming. 

Artikel 11, lid 2, van de Vuurwapenrichtlijn (Richtlijn 91/477/EEG van de Raad) bepaalt 
de procedure voor de afgifte van een vergunning voor de overbrenging van 
vuurwapens naar een andere lidstaat.   

Artikel 11, lid 3, biedt de lidstaten evenwel de mogelijkheid om een handelaar een 
machtiging te verlenen voor het overbrengen van vuurwapens naar een handelaar in 
een andere lidstaat zonder dat hij daarvoor de in artikel 11, lid 2, bedoelde 
overbrengingsvergunning nodig heeft.  In dat geval moet de wapenhandelaar de 
bevoegde autoriteit informeren, telkens wanneer hij voornemens is wapens over te 
brengen. De betrokken autoriteit geeft dan een zogenaamd begeleidend document af 
waarvan de wapens tijdens het transport vergezeld moeten gaan. 

  

                                                             
3Op grond van artikel 11, lid 4, van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad. 
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4.2 Kennisgeving van een overbrengingsvergunning na ontvangst van een 

kennisgeving van voorafgaande toestemming via IMI 

Als u via IMI een kennisgeving van voorafgaande toestemming heeft ontvangen, dient u 

deze te gebruiken als basis voor de kennisgeving van een overbrengingsvergunning. De 

relevante gegevens worden dan automatisch overgenomen zodat u ze niet opnieuw 

hoeft in te voeren.  

1. Zoeken naar de bijbehorende kennisgeving van voorafgaande toestemming in IMI.  

 Ga in het menu naar  Waarschuwingen en kennisgevingenZoeken (per 

formulier)Vuurwapens – Voorafgaande toestemming. 

 Specificeer een aantal zoekcriteria zoals het land van verzending, de referentie 
van de voorafgaande toestemming of de naam van de koper of verkoper.   

 U krijgt dan een lijst van kennisgevingen die aan uw criteria beantwoorden. 
Dubbelklik op de gezochte kennisgeving van voorafgaande toestemming om 
deze te openen. 

2. Klik op Gegevens hergebruiken in de rechterbovenhoek en vervolgens op 
Vuurwapens: overbrengingsvergunning of -machtiging ex artikel 11, leden 2 
en 3. 

 

Met Gegevens hergebruiken maakt u een nieuwe kennisgeving aan op basis 

van een bestaande, waarbij u alle relevante gegevens uit de bestaande 

kennisgeving overneemt. 

3. Er verschijnt nu een nieuwe conceptkennisgeving, waarbij een deel van de velden 
al is ingevuld met gegevens uit de kennisgeving van voorafgaande toestemming 
(bijvoorbeeld over koper en de verkoper). 

Een aantal gegevens moet u zelf verstrekken: 

 Zijn er doorvoerlanden?: kies “Ja” of “Nee”. Kiest u “Ja”, dan moet u een of meer 

landen binnen de EU en eventueel ook buiten de EU kiezen uit de verstrekte lijst.  

Alle gekozen EU-landen zullen ook een kennisgeving ontvangen. 

 Deze kennisgeving betreft een overdracht van vuurwapens op basis van: 

kies “Artikel 11, lid 2” of “Artikel 11, lid 3”. Zie punt 4.1 “Juridische context” voor 

nadere bijzonderheden. 

 

Wordt de vergunning afgegeven op grond van artikel 11, lid 2, van Richtlijn 

91/477/EEG van de Raad, dan moet u de “overbrengingsvergunning” 

uploaden.  Bij een overbrenging als bedoeld in artikel 11, lid 3, moet u het 

“begeleidend document” uploaden. 

 Deze kennisgeving betreft een overdracht tussen wapenhandelaars: kies “Ja” 

of “Nee”.  

 Datum van vertrek en Vermoedelijke datum van aankomst: Deze velden zijn 

facultatief voor overdrachten tussen handelaars, anders zijn zij verplicht. 

 Datum van afgifte: de datum waarop de vergunning is afgegeven. 
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 Vervaldatum: de datum waarop de geldigheid van de overbrengingsvergunning 

of het begeleidend document verstrijkt. De IMI-kennisgeving zal op die datum 

ook worden afgesloten.  

 Nationale referentie overbrengingsvergunning / -machtiging: dit is de 

unieke identificatiecode van de kennisgeving (gekozen door het land van afgifte). 

 Afgegeven door de verzendende instantie?: als de autoriteit die de IMI-

kennisgeving verzendt, de overbrengingsvergunning zelf heeft verleend, kies 

dan “Ja”. Zo niet, kies dan “Nee” en vermeld de contactgegevens van de autoriteit 

van afgifte. 

 Aantal vuurwapens: dit is het aantal vuurwapens dat volgens het bijgevoegde 

document mag worden overgebracht. 

 Aantal essentiële onderdelen: in dit veld moet u het aantal essentiële 

onderdelen invullen dat mag worden overgebracht. 

 Voorafgaande toestemming: kies in dit geval Via IMI ontvangen. Het in de 

oorspronkelijke IMI-kennisgeving opgenomen document van voorafgaande 

toestemming wordt automatisch ook in deze kennisgeving opgenomen. 

4. Bent u klaar, klik dan op Aanmaken in de rechterbovenhoek om de kennisgeving 
aan te maken. 

5. U heeft nu een kennisgeving aangemaakt met de status Concept. 

 

Wat kunt u doen zolang een kennisgeving de status “Concept” heeft? 

 Gegevens bewerken 

 Onder Beheersinformatie de belangrijkste informatie bekijken, zoals 

de link naar oorspronkelijke kennisgeving van voorafgaande 

toestemming. 

 Opmerkingen en bijlagen toevoegen op het daarvoor bestemde 

tabblad. 

6. Klik op indienen. 

7. Klik op goedkeuren en verzenden om de kennisgeving naar het land van 
bestemming en de EU-landen van doorvoer te sturen. 

De status verandert nu in Klaar voor opmerkingen, en dat blijft zo tot de vervaldatum. 

 

Is een kennisgeving klaar voor opmerkingen, dan kan: 

 een centrale autoriteit de kennisgeving doorsturen naar een regionale 

of lokale autoriteit door te klikken op Verspreiden in de toolbar; 

 elke betrokken partij in het tabblad Ontvangers nagaan welke 

instanties de kennisgeving hebben ontvangen; 

 elke betrokken partij opmerkingen en aanvullende documenten 

aan de kennisgeving toevoegen. 

Zodra een kennisgeving is verzonden, kan de inhoud niet meer worden gewijzigd. 

 
Moet u in een kennisgeving gegevens corrigeren?  
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 Open de kennisgeving en klik op de knop Intrekken. U moet de 

intrekking motiveren. Vul daarbij in dat u een gecorrigeerde versie 

van de kennisgeving zult verzenden.  

 Klik op Gegevens hergebruikenVuurwapens: 

overbrengingsvergunning of -machtiging ex artikel 11, leden 2 

en 3om een nieuwe kennisgeving met dezelfde gegevens aan te 

maken. 

 Wijzig de gegevens die onjuist waren en verzend de kennisgeving 

opnieuw.  

  



Kennisgeving van een overbrengingsvergunning 

 13 

 

4.3 Kennisgeving van een overbrengingsvergunning zonder een 

kennisgeving van voorafgaande toestemming via IMI te hebben 

ontvangen 

Lidstaten zijn verplicht om bij verlening van een voorafgaande toestemming binnen 

zeven kalenderdagen via IMI een kennisgeving te versturen. Ontvangt u deze 

kennisgeving, met een kopie van de voorafgaande toestemming, niet via IMI maar langs 

andere weg, bijvoorbeeld op papier, neem dan contact op met de autoriteiten in de 

andere lidstaat en vraag hun deze alsnog via IMI te versturen.   

Bij de start van de informatie-uitwisseling via IMI zult u mogelijk 

overbrengingsvergunningen moeten afgeven indien de voorafgaande toestemming werd 

verleend voordat het verplicht werd om hiervan via IMI kennisgeving te doen, dat wil 

zeggen vóór 3 september 2019. U moet de overbrengingsvergunning dan afgeven op 

basis van een voorafgaande toestemming die u langs andere weg dan IMI heeft 

ontvangen. Volg onderstaande stappen om de kennisgeving aan te maken en een kopie 

van de voorafgaande kennisgeving te uploaden, samen met de overbrengingsvergunning 

of het begeleidend document. 

1. Ga in het menu aan de linkerkant naar Waarschuwingen en kennisgevingen 
Kennisgeving opstellenVuurwapens: overbrengingsvergunning of -
machtiging ex artikel 11, leden 2 en 3. 

2. Volg de procedure vanaf stap 3 in punt 4.2 hierboven door alle betrokken velden van 
de kennisgeving in te vullen. Maar u moet nu bovendien: 

 het land van afgifte (uw land) en het land van bestemming kiezen; 

 langs andere weg ontvangen selecteren in het veld Voorafgaande 

toestemming; 

 de kopie van de voorafgaande toestemming uploaden; 

 de gegevens van de koper / verwerver van de vuurwapen(s) invullen; 

 de gegevens van de verkoper / houder van de vuurwapen(s) vermelden. 

4.4 Kennisgeving van een overbrenging wanneer voorafgaande 

toestemming niet vereist is 

U kunt in IMI (onder Databanken en registers) de “Lijsten van vuurwapens waarvoor 

geen voorafgaande toestemming vereist is” raadplegen om na te gaan of bepaalde 

vuurwapens zonder voorafgaande toestemming naar een andere lidstaat mogen worden 

overgebracht. 

Als de lidstaat van bestemming voor de overbrenging van de betrokken vuurwapens 

geen voorafgaande toestemming eist, gaat u als volgt te werk:  

1. Ga in het menu aan de linkerkant naar Waarschuwingen en kennisgevingen 
Kennisgeving opstellenVuurwapens: overbrengingsvergunning of -
machtiging ex artikel 11, leden 2 en 3. 

2. Volg de procedure vanaf stap 3 in punt 4.2 hierboven door alle betrokken velden van 
de kennisgeving in te vullen. Maar u moet nu bovendien: 

 het land van afgifte (uw land) en het land van bestemming kiezen; 
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 Niet vereist voor deze vuurwapens op grond van artikel 11, lid 4, van 

Richtlijn 91/477/EEG van de Raad selecteren in het veld Voorafgaande 

toestemming. U heeft nu niet de mogelijkheid om een kopie van een 

voorafgaande toestemming te uploaden; 

 de gegevens van de koper / verwerver van de vuurwapen(s) invullen; 

 de gegevens van de verkoper / houder van de vuurwapen(s) vermelden. 
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5 Lijst van vuurwapens waarvoor geen voorafgaande 
toestemming vereist is 

5.1 Juridische context 

Artikel 11, lid 4, van de Vuurwapenrichtlijn bepaalt dat elke lidstaat de overige lidstaten 
een lijst verstrekt van vuurwapens die zonder voorafgaande toestemming naar 
zijn grondgebied mogen worden overgebracht. 

In artikel 5 van Verordening 2019/686 is bepaald dat deze lijsten naar IMI moeten 

worden geüpload zodat zij gemakkelijk op een centrale locatie bewaard en geraadpleegd 

kunnen worden. 

Elke lidstaat dient slechts één lijst aan te maken.  

 

Elke lidstaat moet de lijst aanmaken voor het begin van de informatie-
uitwisseling in IMI op 3 september 2019. 

5.2 Hoe maakt u de lijst aan? 

1. Klik in het menu op Databanken & lijstenItem toevoegen. 

2. Vul het verplichte veld Lidstaat in door de naam van uw land te kiezen. 

3. Zijn er vuurwapens die zonder voorafgaande toestemming naar uw lidstaat mogen 
worden overgebracht, dan kunt u:  

 regel voor regel de lijst van vuurwapens invoeren door voor elk type 
vuurwapen op “Toevoegen” te klikken en de gegevens van dit type te 
vermelden, of 

 een document uploaden met de lijst van alle betrokken vuurwapens.  

Zo niet, vermeld dan dat voor alle vuurwapens vooraf toestemming moet 
worden verleend. 

4. Bent u klaar, klik dan op “Aanmaken” in de rechterbovenhoek van de pagina om de 
lijst als concept aan te maken. U kunt in dit stadium de informatie nog bewerken. 

5. Weet u zeker dat de informatie volledig en correct is, klik dan op Activeren. De lijst 
kan dan door alle lidstaten gezien en geraadpleegd worden. 
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6 Meer informatie 

IMI-WEBSITE: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/   

NATIONALE IMI-COÖRDINATOREN: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_en.htm 

IMI-HELPDESK: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_nl.htm
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu

