
Munitie: 

FireStick (cat III munitie WWM) 
De munitiefabrikant Federal maakt sinds kort speciale patronen van kunststof. Deze patronen zijn specifiek 
bestemd voor de 'moderne' voorlaadgeweren en bevatten dan ook geen kogelpunt. De kogel zelf moet nog 
gewoon via de voorkant van de loop worden aangebracht met de laadstok. Federal heeft deze patroon de naam 
FireStick gegeven. Deze nieuwe patronen zullen vanwege het materiaal, slecht door de X-Ray detecteerbaar zijn. 

Hieronder een voorlaadgeweer, gemaakt voor deze FireStick patronen. Een voorlaadgeweer is vaak makkelijk te 
herkennen aan de lange laadstok die onder de loop zit bevestigd. 



Blue Bullets (cat III munitie WWM) 
Deze kogelpunten zijn voorzien van gepatenteerde vloeibare coating op polymeerbasis. Het wordt gemaakt 
door een klein familiebedrijf, The Blue Bullets, en de kalibers die zij nu kunnen leveren zijn 9mm..357, .40 
(10mm), .45 (.451). Deze projectielen zouden de wrijving in de loop verminderen. Voordelen, hogeren projectiel 
snelheid en minder slijtage aan de loop. 

Electro-Shock Ammunition (cat II munitie WWM) 
In 2008 had de firma Taser al de 12-gauge XREP (eXtended Range Electronic Projectile) patroon in ontwikkeling. 
Vier scherpe electroden gaven na treffen een stroomstoot af gedurende 20 seconden. Taser is vanwege 
omstandigheden in 2010 gestopt met de XREP. 
De laatste drie jaar is echter een ander bedrijf (Arche Protection Devices Inc.) met dit idee verder gegaan. Zij 
proberen deze 12-gauge patronen nu op de markt te zetten. Deze patronen zouden met elke soort shotgun 
afgevuurd kunnen worden. 



Overige wapens: 

Peppergun. (Cat II sub 6) 

Geheel nieuw, zowel het bedrijf als het product dat zij op de markt brengen is "HERO Defence 
Systems" met hun HERO 2020. Het is een dubbelloops pistool dat pepperspray verschiet. 
Voor het herlaadbaar pistool zijn twee varianten van patronen verkrijgbaar. PAVABALL, zoals de naam 
al doet vermoeden is dit een bal gevuld met 3 gram oleoresin capsicum (OC) in poedervorm of de 
PAVAGEL. 7m1 OC in gelvorm. Daarnaast zijn er ook trainingspatronen te verkrijgen. 
De werking bestaat uit een onderdruk staande met stikstof gevulde cilinder. 
Goedkoop is hij niet, de basisset gaat voor $289,00 over de toonbank. 
www.hero.us.com   

PepperBall. (Cat IV. sub 4 / Cat II sub 6) 
Pepperball heeft, zoals de naam van het bedrijf al doet vermoeden, producten die traan verwekkende stoffen 
verspreidt. Men moet echter een scheiding maken tussen het voorwerp die de projectielen verschiet en de 
projectielen zelf. De 'wapens' zelf werken met een col cilindertje en zijn dus Gasdrukwapens. Sommigen zijn 
direct als zodanig te herkennen maar twee modellen echter niet. Deze hebben meer weg van een zaklamp of 
buisje. De keuze uit het soort projectielen is reuze, Pepper, Cs, water, solid, marking, is slechts een kleine greep 
uit het aanbod. https://www.pepperball.com   



Airsoft. (geen WWM artikel / cat I sub 7) 

De firma Redwolf Airsoft heeft uit de Game "Avatar" het wapen AVATAR HORNET M25 als 
airsoftapparaat op de markt gebracht. Althans, een conversie kit voor een airsoft Glock pistool. 
Het uiterlijk van de M25 lijkt op een bestaand vuurwapen waardoor Cat 1.7. niet opgaat. Echter, als 
men de twee helften van de M25 openklapt komt de Glock in zicht. 
http://www.redwolfairsoft.com/redwolf/airsoft/Gas  Blow Back Pistols RedWolf Custom Guns PRE ORDER AVATAR H  
ORNET M25 Black Obsidian Kit w Stock Mass Effect with Umarex Glock 17 Gen 3 GBB Complete Paint Set.htm  



Ook de Pocketshot komt van 
dit bedrijf. 
www.simple-shot.com   

Katapult. (cat 1 sub 6) 

"Simple-Shot" heeft naast de vaste katapulten ook modulaire systemen in hun assortiment. 
Hiervan is vrijwel alles eenvoudig uitwisselbaar en zijn er verschillende systemen op de handgreep te 
plaatsen waaronder een kop die bestemd is voor het verschieten van pijlen. 



DOUBLEDOWNTM 
FLAT SAGE / STONEWASHED 

Stiletto's (cat I, sub 1 WWM) 
Fabrikant Gerber heeft weer een hele serie "automatic knives" gemaakt. Door middel van een drukmechanisme 
wordt het lemmet zijdelings scharnierend uit het heft gebracht. 

Tevens heeft Gerber een erg grote vlindermes, de `Doubledown', met vergrendelingen gemaakt. Ondanks dat 
het 'vlinderen' daardoor niet lukt blijft het gewoon een vlindermes (Cat 1, sub 1 WWM). 



De ZAPCANE komt in de concealed versie, 
foto boven, 
en de normale versie, foto links. 

Of de ZAP Hiking Staff. Met slechts 950.000 volt 

www.psproducts.com  

Stroomstoot wandelstok ZAPCANE (cat II, sub 5 WWM) 
Op de beurs kwamen we nog een stand tegen die allerlei zelfverdedingswapens had liggen. Deze uitschuifbare 
wandelstok viel ons daarbij op. 1.000.000 volt. 



Twee varianten. 
kubotan en Life hammer 

https://thestingertools.com  

Tactical Whip (cat tv, sub 7 WWM) 
Ztylus Innovation heeft een nieuw life-saving tool ontworpen, de Tactical Whip. Met dit voorwerp kan je je leven 
redden door je autogordel door te snijden en je ruit mee in te slaan. Daarnaast zit er een stalen kabel aan 
bevestigd waarmee je een flinke tik kan uitdelen. De omstandigheid waarin je dit voorwerp aantreft maakt dit 
eventueel een verboden wapen. 



Bureau Wapens Munitie Explosieven en CBRNe veiligheid 

KMar 
@Mindef.NL 



4 . 2 

Werkgroep Advies WWM — Verslag(c) 23 juni 2020 

Datum: 	 23 juni 2020 
Aanvang: 	09.30 uur 
Start: 	 10.00 uur — 15:00 uur 
Lokatie: 	 Champ Aubert 
Adres: 	 Boterbloem 1 - Driebergen 

1. Opening en mededelin en 
- 	J & V afgemeld bij 	en is afwezig i.v.m. de drukte daar. 

	

heeft aangegeven dat 	de rol van secretaris 
za gaan vervu I en. 	neemt met haar contact op en nodigt haar uit voor de 
eerstvolgende vergadermg van 8 september 

Ziekte 
Toelichting op gezon ei van 	door 
■ - 	hart onder de riem steken. Verzoe om kleine bijdrage over te 
maken waarna dit aan 	zal worden gegeven met een kaartje. 

- 	Verslag Shotshow 
- 	Communicatie over het advies van het creditcardmes 

o Hoe OM en politie informeren? Actie: 	vragen om brief vanuit J & V 
te laten opstellen zodat OM en politie handelingsperspectief landelijk 
eenduidig wordt. 

Verslag 18.02.2020 
o Punt 3. Aanwezigheid J en V — i.v.m. levering secretariaat misschien 

vergaderingen bij J en V beleggen?® bespreekt dit met 	en 

o Punt 5. 	navragen of hij het KNSA advies al heeft ontvangen? 
o Punt 8.11.1 neemt contact op met HJJ 

2. Terugkoppeling vanuit het ministerie van J&V 
a. Overleg met 	 (telefonisch) 

i. Lijst met namen voor herbenoeming en laten bevestigen 
1. Vorm van benoeming aanpassen (onbepaalde duur? JZ zoekt 

uit, met terugtreedt mogelijkheden) 
2. VZT en VVZT wordt in besluit opgenomen. Overige zaken en 

rollen zijn interne zaken voor de adviesgroep. 
3. Overzicht lijst — naam — organisatie en rol binnen werkgroep 

SVVT/.1 
Mail uitvragen + onderwerp.. 

i=> Bereidheidsverklaring leden wederkerig maken met 
garantie vanuit J en V om actief aanwezig te zijn bij de 
vergaderingen. 



U Aanbiedingsbrief aan opvolger van 	 onder 
verwijzing naar bijeenkomst 3 jaar geleden. 

(=> Benadrukken geen benoeming private partijen. Enkel op 
uitnodiging ad hoc 

4. Rolverdeling deelnemers is interne aangelegenheid 

3. Moderniseringstraject Wwm 
Punten zijn ter vergadering behandeld en onderverdeeld naar_ 

- Justitie 
- SWG/T 
- SWG/J 
- KCT 

4. Bespreken concept advies Schietsportdisciplines OM en 

a. Va iditeit aangevoerde argumenten sporteisen 
b. Techniek — categorie — maatschappelijke (on)wenselijkheid 

Veiligheid - Mogelijkheden voor gebruik binnen NL verband. Denk aan 
effectieve dracht bij elevatie. 
Verloftechnisch kan een lange afstandswapen aangevraagd worden voor een 
erkende discipline, die je op grond van de Cwm voor andere disciplines mag 
aanwenden. 

5. Uitlatingen in mails van de heer 
Gedrag is storend en besloten wordt in te zetten o een correctie esprek via de TC. ■ 
zal met 	de zaak met de TC bespreken 	 . Contactgegevens 
aanreiken aan 	ui sluit ook kort met 

6. Bespreken concept advies Panzerfaust ~NIM 

Vrijste g ziet op pistool, revolver en/of geweer. Is de Pantzerfaust een 
schoudervuurwapen. 
Geladen met losse patronen? 
Zwartkruit middels Kardoes 
Discussie over de vraag of een afgeschoten Pantzerfaust beschouwd moet worden als een 
vuurwapen in de zin van de WWM (lege buis) 

Welke modellen zijn voor 1945 geproduceerd, m.u.v. de derde versie 11111) Voorstel 8 
september bespreken. (Criteria: geweer? Bestemd en ontworpen? Datum 1 januari 1945) 
Opnemen in moderniseringtraject. Signaleren van de uitvoeringsproblemen. Later een 
uitgebreid advies opstellen met aandacht voor bestemd. Ontworpen en geschikt. 
SWG/T maakt opzet 

7. Bespreken concept advies Pepperball 11111111111~) 



Lijn is helder. Gasdrukwapen, advies wordt nog opgesteld. Concept voor 8 september 
aanreiken. 

8. Bespreken concept advies Bumpstock en Binary-Trigger (reeds ingestuurd 
door 	 zie bi'lage 

Advies redactionee on a en 	en 	) mailconsultatie en daarna insturen via 
VZT 

9. Kaderstelling tbv in beslag genomen vuurwapens voor museale belangen 
(Ingebracht door 	, zie mail) 
- 

	

	Onderzoek van vuurwapen + kosten 
WME en FO komen er niet in temg 
Niet wenselijk 10-15 wapens voor zelfde 

Alle IBN wapens gaan door de wasstraat. 
Er staat iets in over het vakgebied van de WME 

zal reactie aanreiken via mail. 

10. DECO punten (Mail 	 ) 
Besproken wordt ook het rapport uitgebracht door 	. Conclusie = dat 
nabootsingen van munitie niet strafbaar zijn. 
Discusie met voorbeelden van Douane worden aangedragen als handhaving knelpunten. 

) Nader uitwerken met overige voorbeelden van de rest van de werkgroep. 
— modernisering ziet feitelijk alleen op legale kant, niet illegaal. Toch meenemen 

m a vies. 

Terugkoppeling aan verzoeker — nabootsingen munitie niet verboden. Nuance meenemen 
dat dit niet geldt voor handgranaten. 

11. Verhuren van onklaar gemaakte vuurwapens aan derden door 
erkenninghouder 

In rap songs wordt wapengeweld verheerlijkt. Afkomstig van verhurende 
wapenhandelaar. 
Origineel certificaat moet bij wapen blijven. 
Getoonde erkenning klopt niet (o.a. mbt verhuur airsoft) 
Openbare orde kant vwb gebruik van wapens in publieke domein. (Dragen WWM) 
Huurder had overgedragen aan 17 jarige. 

12. WVTTK en rondvraag 
Klant die wapens nog in Den Haag heeft liggen. Proces wordt afgehandeld. 
Verzoeker wil nieuwe zending laten beoordelen. ei— this is nog a flamthrower, wil hij graag bevestigend kunnen 

woorden. 



13. Sluiting 



- 	(1) Overdragen 
- 	(2) Overdragen (aan NABV-leden) 

- 	Voorhanden hebben 

4.3 
Handelingen 
Definitie airsoftapparaat 

Doelgroep + art 
	

Doel 
lucht-, gas-, of veerdrukwapen met een maximum schutkracht van 3,5 
joules, welk wapen voor wat betreft zijn vorm en afmetingen een 
sprekende gelijkenis toont met vuurwapens 

Voorwaarden 
2.9. Airsoft sport Cum 
De vrijstelling geldt niet voor airsoft apparaten in de vorm van onder meer explosieven en soortgelijk andere verschijningsvormen 

(1) Personen van ten minste 18 jaar 

- 	In bezit van een bewijs van lidmaatschap NABV 

(2) Personen van ten minste 18 jaar (Art 17 b Rwm) 

- 	Een bewijs van voorlopig lidmaatschap aantonen aspirant-lid te zijn van NABV, OF 
- 	Een bewijs kunnen aantonen door de NABV als introducé te zijn aangewezen 

NABV-leden (17 a Rwm) 

Aspirant-leden (17 b Rwm) 

Introducé (17 b Rw) Beoefenen van de airsoftsport 

in verenigingsverband 

- 	(1) Vervoeren (particulieren) 	 NABV-leden (17 a Rwm) 

- 	(2) Vervoeren (voor 
erkenninghouders) 

- 	(3) vervoeren (vervoersbedrijven) 	personen in de uitoefening 
van beroep of bedrijf zaken 
vervoeren (Art 17 f Rwm) 

Personen van ten minste 18 jaar 
- 	In bezit van een bewijs van lidmaatschap NABV 

o langs de weg en het tijdsbestek wat redelijkerwijs voor vervoer geboden is 
o tussen woning en schietvereniging 

o tussen woning en door de alrsoftvereniging aangewezen bijeenkomsten en beurzen 
• in het kader van de airsoftsport 
• of voor airsoftsport te gebruiken wedstrijdterreinen 

o tussen de woning en de erkende wapenhandelaar 

ai> softvereniging de vereniging die blijkens de in een notariele akte opgenomen statuten  tot doel heeft haar leden de gelegenheid te bieden de  airaolajnat  te beoefenen (art 1. 1 i Rwm) 

airsoftapparaten betreft waarop erkenning betrekking heeft 
vervoer vindt plaats in opdracht erkenninghouder/beheerder in bedrijf waar erkenning aan is verleend 
vervoer noodzakelijk voor goede uitvoering van handelingen waarop erkenning betrekking heeft 
erkenninghouder/beheerder bevoegd is airsoftapparaten te vervoeren 
tijdens vervoer uit aanwezige documenten blijkt dat men in dienst is van erkenninghouder en overige voorwaarden is voldaan. 

- 	vervoer vindt plaats in opdracht van degene die bevoegd is airsoftapparaat voorhanden te hebben en te vervoeren 

- 	indien ontvanger bevoegd is tot voorhanden hebben 
tijdens vervoer blijkt uit documenten dat aan deze voorwaarden is voldaan 

Erkenninghouders 
NABV-leden 
(Art 17 d Rwm)  
personen in dienst van 
erkenninghouders 

(Art 17 g Rwm) 

- 	Doen binnenkomen of uitgaan In het buitenland wonende 
personen 
(Art 17 e Rwm) 

- 	op schriftelijke uitnodiging of verklaring NABV 

- 	gedurende een daarin vermeld tijdvak 
- 	in Nederland airsoftsport gaan beoefenen of hebben beoefend 
- 	in land van herkomst bevoegd zijn tot voorhanden hebben airsoftapparaten 

o Zodanig verpakt dat zij niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend - 	Doen binnenkomen of doen uitgaan 	Erkenninghouders 

van airsoftapparaten 	 NABV-leden (Art 17 d Rwm) 

Beoefenen van de door de 
NABV georganiseerde 
airsoftsport 

o Op voor het publiek toegankelijke plaats 

o NIET voor de openbare weg 
Voorafgaande schriftelijke toestemming door KC is verleend 

Toestemming wordt onthouden of ingetrokken, indien 
o Geen redelijke maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van bedreiging of afdreiging door de airasoftapparaten 

o Misbruik te vrezen is 
Alleen toegestaan gedurende de tijden waarop het sportevenement plaats vindt 
Op het terrein van het evenement in de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar de airsoftsport daadwerkelijk wordt beoefend 

NABV-leden (17a) 

Aspirant-leden en introducé 
Mits tezamen met een NABV-
lid de airsoftsport beoefenen 

(Art 17 c Rwm) 

'''''•••••'•••••••••.• Erkenninghouders art 9 

Wwm 

Handel in airsoftapparaten - 	Handel alleen toegestaan indien in bezit van een erkenning in de zin van de Wwm 

- 	Oppervlakte behandeling oppervlaktebehandeling Kleine erkenninghouders art 

1 sub j, RWM i.v.m. 10 Rwm 

(art 17 h Rwm) 

- 	Erkenninghouders waar uitsluitend wapens worden gegraveerd of geblauwd, dan wel aan een andere oppervlaktebehandeling worden onderworpen 



5.1 

Onderwerp (benoemen)  Schietsportdisciplines zoals beschreven in bijlage C8 van de Cwm 

Aanvrager Overheidsorgaan: ministerie van Justitie en Veiligheid 

Werkadres contactpersoon: Turfmarkt 147, Den Haag 

Mail contactpersoon: 	@nninjenv.n1 

Telefoonnummer contactpersoon: 

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 2 oktober 2018 geoordeeld dat 
voor de beoordeling van het redelijk belang bij een 
wapenverlofaanvraag niet (meer) afgegaan mag worden op normen 
die door een andere partij dan de minister zelf gesteld zijn, meer 
concreet de door de KNSA goedgekeurde lijst van 
schietsportdisciplines. De minister wijst de gangbare disciplines nu zelf 
in bijlage C8 van de Cwm aan. (Publicatie in Staatscourant volgt in de 
loop van januari 2020.) 

Er zijn bij de minister nu drie verzoeken tot het aanwijzen van twee 
verschillende aanvullende schietsportdisciplines (twee verzoeken 
hebben betrekking op hetzelfde) binnen gekomen die niet in de bijlage 
C8 van de Cwm genoemd worden, te weten: 

1) het schieten met Lever Action geweren, onder meer met geweren 
met een kaliber groter dan 8 mm op afstanden van (in ieder geval) 25 
(discipline Trapper) en 50 meter (discipline Legacy), en; 

2) het lange afstand schieten (tot meer dan 3 km) met geweren (o.a. 
.338 Lapua Magnum en .375 Cheytac) met kalibers groter dan 8 mm. 
Betreft verschillende lange afstand disciplines, meer specifiek Long 
range (LR - 600 tot (ongeveer) 1200 meter), Extreme Long range 
(ELR - (ongeveer) 1200 — 2000 meter) en Ultra Long range (ULR -
(ongeveer) 2000 — en verder). Er zijn (internationaal) verschillende 
organisaties actief en competities ingesteld, waaronder de Precision 
Rifle Series (PRS), T Class, F Class, King Of 2 Miles, Long Shot (actief 
beoefend in Polen), DLRA die ook trainingen organiseert, LRSB (een 
Belgische variant van de DLRA). 

De aanvrager geeft aan dat het zogeheten "long range" schieten een 
van de snelst groeiende tak van de schietsport is en verwacht dat vele 
van bovengenoemde verenigingen zich zullen verenigen. Gebruikte 
kalibers variëren van .224 tot en met .50. 

Voor de Lever Action disciplines zijn de aanvragers de Winchester 
Lever Action Shooters Society Holland (WLASSH) en mw 

, lid van de SV Juliana te Wassenaar. Het verzoek om 
bepaalde vormen van lange afstandsschieten aan te wijzen aan 
nieuwe schietsportdiscipline is afkomstig van het bestuur van de 
Dutch Long Range Association (DLRA). 

Onderliggende stukken zijn bij deze aanvraag gevoegd. 

Bekend is dat in het verleden reeds een groot aantal verloven is 
afgegeven voor het voorhanden houden van Lever Action geweren 
met kaliber groter dan 8 mm. Verzoekers stellen dat er landelijk in 

Probleemstelling 

(inclusief verwijzing naar 
documenten en bepalingen) 



toenemende mate wedstrijden voor het schieten met Lever Action 
geweren worden georganiseerd, waarbij ook Lever Action geweren 
met kalibers groter dan 8 mm worden gehanteerd. Lever Action 
disciplines met grote kalibers worden tevens elders in Europa (o.a. in 
België en Duitsland) beoefend. 

Overigens dient in de advisering rekening te worden gehouden met de 
— specifiek voor de binnengekomen verzoeken relevante —
stellingname van rechtbank Oost-Brabant in de zaak van 2 oktober 
2018 dat "het kaliber waarmee geschoten mag worden, mede 
bepalend is voor de gevaarzetting" en dat "[e]en dergelijke bepaling 
een uitdrukkelijke basis in de formele wet [dient] te vinden". 
(ECLI:NL:RBOBR:2018:4737) 

Voorafgaand aan besluitvorming laat de minister zich graag door de 
ministeriële werkgroep advies Wwm (m.n. voor wat betreft de 
veiligheidsrisico's) en de KNSA (voor wat betreft de beoordeling in 
hoeverre sprake is van een schietsportdiscipline die in Nederland 
beoefend zou moeten kunnen worden) adviseren. 

In het licht van een lopende administratieve beroepsprocedure (inzake 
de afwijzing van een verlofaanvraag voor Lever Action geweren met 
kalibers groter dan 8 mm), wordt de dienst Justis gekend in deze 
aanvraag. 

Doelstelling adviesaanvraag  De aanvraag betreft een onontbeerlijk onderdeel voor het besluit dat 
de minister gaat nemen. 

Wie is al geconsulteerd? (zowel 
binnen als buiten eigen 
organisatie) 

Behalve de aanvragers zijn nog geen andere partijen geconsulteerd. 
Tegelijk met de werkgroep advies wordt de KNSA om advies 
gevraagd. 

Wat waren de antwoorden? Aanvragers zijn er op uit om de door hen aangedragen disciplines door 
de minister aangewezen te krijgen. 

Wat is uw standpunt? Het departementale beleidsstandpunt is dat de mogelijkheid tot het 
aanwijzen van aanvullende disciplines mogelijk moet zijn. 

Uitgangspunten voor de advisering van de minister om tot een positief 
besluit te komen zijn, afgezien van ondersteunende dan wel 
afwijzende adviezen van de werkgroep advies en KNSA: 

• In hoeverre is sprake van een grotere gevaarzetting, afgezet 
tegen andere reeds aangewezen disciplines? Meer specifiek 
met betrekking tot de binnengekomen verzoeken, stelt zich 
de vraag of het gebruik van grote kalibers bij (enkelschots) 
Lever Action of lange afstandsgeweren een groter gevaar in 
zich draagt dan gebruik van vuurwapens in de reeds erkende 
disciplines zoals beoefend door de Nederlandse Parcours 
Schutters Associatie; 

• In hoeverre wordt het vanuit sportief oogpunt wenselijk 
geacht dat betreffende disciplines ook in Nederland beoefend 
kunnen worden. Een criterium dat wordt meegewogen is in 
hoeverre de betreffende disciplines elders in de EU beoefend 
kunnen worden en welke plaats zij hebben in de schietsport. 
Hoe breder de discipline beoefend wordt, des te 



aannemelijker dat de minister op dat punt positief 
geadviseerd wordt. 

Akkoord met aanleveren 
voorwerp? 

Verzoekers tonen zich bereid om, indien gewenst, aanvullende 
informatie te verstrekken. 

DEADLINE met onderbouwing  15 maart 2020. 

In te Vullen door voorzitter Werkgroep Advies WWM 

Ontvangstdatum adviesaanvraag 

INDICATIE VOORZITTER (past 
adviesaanvraag binnen 
taakstelling werkgroep) 

ACTOREN (actie BEPALING) 

ACTIE (wie doet wat) 

AFSPRAKEN (Benoem wie wat 
wanneer gedaan moet zijn) 

TERMIJN (datum dat advies 
wordt uitgebracht) 



5.2 

Werkgroep Advies WWM — Agenda 8 september 2020 

Datum: 	 8 september 2020 
Aanvang: 	09.30 uur 
Start: 	 10.00 uur — 15:00 uur 
Lokatie: 	 Politieacademie Apeldoorn 
Adres: 	 Arnhemseweg 348 Apeldoorn 

1. Opening en mededelingen 
a. Contact zaak 	met OVJ 	NN 

2. Terugkoppeling vanuit het ministerie van J&V 

Het lijkt me makkelijker om eventuele (schriftelijke) reacties vanuit het departement 
vooral per mail te doen. Is laagdrempeliger dan brieven. 

a. Aanbiedingsbrief/mail aan J&V — zie mail van 
b. Secretariële ondersteuning — 	 ijkt niet beschikbaar te 

zijn. 
c. Status en benoeming adviesgroepleden — instellingsbesluit zonder namen 
d. Vacaturevervulling - ??? 

3. Moderniseringstraject Wwm 
a. Stand van zaken 

heeft met de externe partijen gesproken en heeft inmiddels ook met veel 
nteme partijen een eerste gesprek gehad. Dit waren goede en interessante 
gesprekken, waarin nieuwe wensen boven gekomen zijn. De volgende stap Is om tot 
een concreter Invulling te komen. Nu zullen interne gespreken plaatsvinden met 
DWJZ en DGPenV over de herziening. Want uiteindelijk zullen we samen de balans 
moeten opmaken. Dit najaar zal een brief naar de Kamer moeten gaan. 

b.  

4. Inventarisatie stand van zaken adviezen 
a. Concept advies schietsportdisci Tines 
b. Concept advise Pantzerfaust 
c. Advies Pepperbal 
d. Bumpstock / Binary trigger 

5. Beoordelen wapens van 	(zaak Den Haag) Voortgang en afronding 

6. Sluiting 

- 	Stand van zaken herziening Wwm traject 



- Certificeringseis cf artikel 43b Rwm — perikelen 
- Verzoek tot erkenning als proefbank door Wapenmakerij i. 6 	/eisen 

proefbankkeuring cf EU Vuurwapenrichtlijn wel voldoende verankerd in de 
Wwm? 



1. Opening en mededelin en 
Afwezig mk — OP 

5.3 

Werkgroep Advies WWM — Verslag 8 september 2020 

Datum: 	 8 september 2020 
Aanvang: 	09.30 uur 
Start: 	 10.00 uur — 15:00 uur 
Lokatie: 	 Politieacademie Apeldoorn 
Adres: 	 Arnhemseweg 348 Apeldoorn 

a. Contact zaak 	met OVJ 	/ NN 
i. Contact moet nog gelegd worden i.v.m. vakantie nog niet gebeurd 

2. Terugkoppeling vanuit het ministerie van J&V 

a. Aanbiedingsbrief/mail aan J&V 
Locatie van vergaderen wordt besproken mbt voorstel Den Haag. 	geeft 
aan dat 3bergen prima is. Corona dan Champ Aubert, daarna weer Wapen 
van Rijssenburg. 
Budgetaanvraag onderbouwen met ook in achtneming van de Corona 
maatregelen. 

b. Secretariële ondersteuning — 10.2.e 
geeft aan dat 1°." het werk niet gaat oppakken vanwege interne 

inzet. Gezocht wordt nu naar het inhuren voor een aantal uren 
ondersteuning. Een voorstel voor het budget zal worden ingediend bij 'ffi 

c. Status en benoeming adviesgroepleden 
Besproken wordt de wijze van benoemen in het besluit. Organisaties 
benoemen en geen namen of persoonlijke benoemingen. Besproken wordt 
dat om pragmatische redenen beter volstaan kan worden met het 
benoemen van de diensten zodat de adviesgroep gemakkelijker 
aanvullingen kan verrichten. 
Adviesgroep benoemt zelf de leden 
- Concretiseren met voornamen en achternamen en functie 
- Leidinggevenden moeten instemmen met de deelname van de 

kandidaten. 
- Opdracht en benoeming algemeen van de minister. Adviesgroep regelt 

zelf samenstelling in Reglement. 
- Voor de benoeming aanreiken welke taakvelden binnen de politie c.q. 

functies relevant zijn. (WME/KC taken) 

d. Vacaturevervulling 



Momenteel kandidaat voor SWG-T 	 , collega Woerden. 
Heeft ervaring met wapentechnischekennis en juridisch inzicht. 

Iffia

— heeft twee kandidaten op het oog 111111111.1 en 

benoemt 	 . Heeft volgens 	geen 
interesse. 
Bezetting 15 Fte, 13 Fte WME of KCT en 2 HE voor personen die 
kennis en affiniteit hebben met WWM. 
Besproken wordt dat integriteit geborgd moet worden op een gewogen en 
transparante manier ter bescherming van organisatie en individu. 

Verdeling diensten. 10 Fte van politie en Kmar/Douane en 5 variabel op 
basis van extra kennis. 
Verdeling moet een beetje evenredig zijn v.w.b. organisatie en/of kennis 
niveau 

3. Moderniseringstraject Wwm 
a. Stand van zaken 

i. ateumim  trekt het traject. Wetswijziging moet 
ge uren op asis van een aantal uitspraken die noodzaak geven 
voor de aanpassing. Ook de certificeringseis van art 43b Rwm 
moet een juridische basis krijgen. Lijst van 8 grote dingen. 
heeft lijst aangevuld met 4 punten. Tweede Kamer krijgt brie 
najaar met stavaza. TK wil administratieve lasten verkleinen 
(Motie van der Staaij). Men denkt aan oprekken verloftermijn naar 
3 jaar en als tegenwicht eisen dat iedereen dan 3-jaarlijks te doen. 
Mogelijk pas komend voorjaar een wetsvoorstel. 

ii. Punt van certificerin eis wordt nijpend. Wordt mogelijk naar 
voren gehaald. 	zal presentatie komen geven vlak voor het 

cm

rs 

schrijven van e nef. 
iii. — uitnodigen van 	en dan van gedachten wisselen over de 
"Ivan de adviesgroep. 

iv. — licht toe dat politie intern klankbordgroep bestaande uit 
WME/KCT/PA/JZ leden reactie geven op de 12 punten + andere 
aandachtspunten. 

v.. geeft aan dat maatsch. Org  aangeven dat cat. I onder 7 weg 
moet. Het artikel is echter een fall-back dus moeten we niet te snel 
opgeven. 
Politiek gezien discussie over de geluiddemper. Voor de jacht 
steeds meer vrij geven. Nu wordt ontheffing gegeven. Moeten ze 
niet anders gecategoriseerd worden. Kans op verspreiding van 
geluiddempers onder criminele milieu. 

Besloten wordt om 	uit te nodigen voor de vergadering van 13 
oktober. 	 uitnodigen 



4. Inventarisatie stand van zaken adviezen 

a. Concept advies schietsportdisciplines — nog oppakken door SWG 
Aanvragers voor de disciplines Lever Action 
Minister neemt beslissing op KNSA/1CNTS advies en advies Werkgroep 
Advies. Lever Action discussie gaat over kaliber grootte die dan niet in de 
disciplines staan. Vanuit veiligheidsoogpunt is er weinig tegen te vinden. 
Vanuit sportoogpunt wel weerstand. 
Is gekoppeld aan criterium 'redelijk belang' . Nu moet minister dit gaan 
bepalen. 
Discussie ontstaat over hoe beleid tot stand komt en het besef dat 
wijziging van beleid in de toekomst niet teruggedraaid kan worden. Dit 
roept ook de vraag op of de normering van de schietsportdisciplines 
liberaler kan of dat het juist strak geregeld moet worden? 

b. Concept advise Pantzerfaust 
November het advies voor bespreking 	hebben. 

c. Advies Pepperbal _ 
Niheeft stuk groten ee klaar. Bekijkt nog de diverse projectielen (17 
verschillende, twee groepen: ronde bal en parabool met samenstelling van 
diverse stoffen, vloeibaar, CS en poedervorm etc) Markers en trainers. Er 
is een hele verscheidenheid van spullen die vallen onder cat. II onder 6e. 
De Pepperbol TCP pistoolvariant (Law Enforcment en military) neemt 
ook andere merken ook mee in het advies omdat ze verschillende 
patronen kunnen verschieten. 
Advies voor 13 oktober op de agenda. 

d. Bun; stock / Binary trigger 
heeft eindstuk gereed. 	eze rondmailen ter vaststelling. 

5. Beoordelen wapens van 	(zaak Den Haag) VoortgaEli 
n en /1111 / 

afrondin 
en ens zijn aangeleverd voor e beoordeling op 7 oktober Waá 

6. Notulen 23-06-2020 worden besproken en als zodanig vastgesteld. 

Rondvraag 
: Toen 	wegging, mededeling dat als iets is ingebracht dat er in de 

toe omst eenill3Mmt ter duiding van de opvolging ervan. Stroperige brieven 
binnen J&V wordt voorkomen door vooraf al via de mail te communiceren. 
Terugkoppeling op adviezen gebeurt slecht en men wil dit graag per e-mail gaan 
doen. 

zal aanvrager informeren dat er voortgang is. 



Terugkoppeling per mail of in de vergadering geldt voor dat moment als namens 
de minister. Is meer mededeling van voortgang van het proces. 

Vergadering van 15-12 graag verzetten naar 16-12 en nadenken over de planning 
voor 2020? 
Ter vergadering worden de volgende data besproken. 

Planning 2020 
19 januari 
16 februari 
16 maart 
13 april 
18 mei 
22 juni 

7. Sluiting 



6.1 

Werkgroep Advies WWM — Agenda 8 september 2020 

Datum: 	 13 oktober 2020 
Aanvang: 	09.30 uur 
Start: 	 10.00 uur — 15:00 uur 
Lokatie: 	 Champ Aubert Driebergen 
Adres: 	 Boterbloem 1- Driebergen 

1. Opening en mededelingen 
a. Afwezigheid voorzitter ivm quarantaine COV1D19 - 
b. Begroting werkgroep advies 2021 --111.1 
c. Secretariële ondersteuning - 
d. Vacaturevervulling— 

2. Terugkoppeling vanuit het ministerie van J&V 

a. Afhandeling benoeming adviesgroepleden — Drs. 
b. Stand van zaken wetsvoorstel luchtdrukwapens — Drs. 

3. Moderniseringstraject Wwm 
a. Stand van zaken - 	 - Ministerie van J&V 

4. Inventarisatie stand van zaken adviezen 
a. Beoordeling wapens Eenheid Den Haag - SWG-T 
b. Concept advies schietsportdisci Tines — SWG - J 
c. Concept advies Pantzerfaust 	MI) 
d. Advies Pepperbal 
e. Bumpstock / Binary tngger — verzending 
f. Beoordeling Vickers ivm beroepzaak 

5. Rondvraag 

6. Sluiting 



6.2 

Werkgroep Advies WWM — Verslag 13 oktober 2020 

Datum: 	 13 oktober 2020 
Aanvang: 	09.30 uur 
Start: 	 10.00 uur — 15:00 uur 
Locatie: 	Champ Aubert Driebergen veranderd in Teams online 
Adres: 	 Boterbloem 1- Driebergen 

Voorafgaande 
Het opstarten voor de eerste keer via teams bleek voor sommige collega's moeizaam te 
gaan. De Citrix van de politie accepteert kennelijk niet de teams uitnodiging die 
vanaf zin academie account heeft opgestart. 

heeft gaande de vergadering voorgesteld om een vergader y. oep te maken in 
teams en verzoekt elk lid van de werkgroep zijn malgegevens aan.. aan te reiken 
waarna hij de groep zal aanmaken. 

1. Opening en mededelingen 
a. Afwezigheid voorzitter i.v.m. quarantaine COVID19 

Vergadering vindt inmiddels plaats in teams dus Ei an alsnog 
voorzitten. 

b. Begroting werkgroep advies 2021 --1111111111 
Ingediend en wordt aangepast. 
Aan assen assen v.w.b. IWA kosten en secretariële ondersteuning 

mast de cijfers nog aan en zal die aan 	aanreiken en Ei en 

c. Secretariële ondersteuning - 
heeft een secretaresse eid gevonden om eventueel de 

on ersteuning o te willen pakken. Alvorens echter 	 hierover met g 
haar leidinggevende afspraken over kan maken, 	tu elijk moeten zijn za

li 

of er ook daadwerkelijk geld vanuit de begroting voor wordt vrij gegeven. 
Immers kan de vraag wel aan de leidinggevende worden voorgelegd, 
maar zal om tot verdere afspraken te kunnen komen het vraagstuk over de 
financiering hiervan rond moeten zijn. 

d. Vacaturevervulling — 
ligniet veel aan kunnen doen vanwege vastzitten aan huis. 
Belangstellenden gaan nog benaderd worden. 

2. Terugkoppeling vanuit het ministerie van J&V 

a. Afhandeling benoeming adviesgroepleden — Drs. 
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(Dit punt heb ik als notulist even gemist. @ 	eniii graag even 
aanvullen) 

b. Stand van zaken wetsvoorstel luchtdrukwapens — Drs. 
Niet besproken vanwege korte afwezigheid 

3. Moderniseringstraject Wwm 
a. Stand van zaken - 	 - Ministerie van J&V 

Het woord is aan". Dankt voor de uitnodi:i i en kent verschillende deelnemers wel 
enkele niet. Legt zijn werkhistorie uit 

2 

toont via teams het document waarlangs jhij uitleg geeft. Document zal ook aan de 
a viesgroepleden worden toeegstuurd. 

• Proces met terugblik 
December 2017 TK geïnformeerd over voornemen WWM doel lastenverlichting 
April 2017 — motie Lid van der Staaij aangenomen — 3 jaar geldigheid 
2018 	inventarisatie gedaan met verschillende partijen, in- en extern en WGA) 
Eind 2018 minister ingestemd met uitwerking van 7 punten 
1 vraagstuk gaat over geldigheidsduur naar 5 jaar, nu wel bespreekbaar in kader van 
administratieve lasten. 
Proces tijdelijk stil gelegen vanwege implementatie EU en E-screener. 
Nu opnieuw opgepakt in februari 2020. 14-02-20 M brief over e-screener benoemd de 
termijn van 1 naar 3 jaar mede i.v.m. afnemen e-screener. AO politie 20-02 en TK wordt 
geïnformeerd. Brief van 6 mei aan TK om punten te actualiseren. 

Doel is om TK te informeren over de verkenningen 

In de zomer 2020 gesprekken gevoerd met verschillende partijen in- en extern. KNSA, 
KLATS en verzamelaarsverenigingen. 
Ook reacties schriftelijk ontvangen. Reactie politie komt er nu aan via KL. 
Input van verzamelaars. 
Doel is resultaten aan TK te geven over richting en reikwijdte van de voorziening. 
Nog geen wetsvoorstel. Nog vele momenten om inhoudelijk te kunnen reageren. 
Afwachten hoe TK gaat reageren op brief. Brief mogelijk op agenda van vaste Cie J&V 
TK Mogelijk vragen over traject. 
2021 vraagstukken nader uitwerken en dan toewerken naar een wetsvoorstel. 
WGA wordt hierbij betrokken. 

11111 Einde dit jaar TK informeren over stavaza 
In 2021 daadwerkelijk werken aan wijzigingen op basis van de bevindingen 



Enkele vraagstukken el duidelijk qua richting, nu uitzoeken of er meer of minder tijd 
nodig is 

• Inhoud  
Partijen vonden zich niet goed meegenomen in eerder traject, ook vanuit politie signaal. 
Daarom goed dat er nu een nieuwe start is gemaakt. Iedereen kan input aanleveren en 
meepraten. 

Traject ziet op wijziging WWM en BWM. Ook gevolgen voor de Rwm en de Cwm. 
Focus is wat nu echt nodig is om nu te doen. 
Daarnaast wordt gekeken of er recht gedaan kan worden aan andere vraagstukken die in 
Rwm en Cwm meegenomen kunnen worden, maar dit staat los van het 
moderniseringstraject. 

Veel reactie zien op minimalisering van Wwm, die input wordt niet eegeno,men 
Reacties op rem en cwm worden nu niet meegenomen. 
Algemeen behoefte aan een grotere wetswijziging, maar dit wordt niet opgenomen omdat 
het een fundamentele herziening zou opleveren. 
Nu focus op nadere uitwerking van redelijk belang gronden voor sport en verzamelaars. 
Traject loopt al sinds 2017. Binnen afzienbare tijd kunnen implementeren dan nu 
noodzaak bepaalde onderwerpen door te kunnen zetten. 

Reacties zijn al opgenomen in concept. Besproken met DRC en DRW. 
• Bepaalde vraagstukken zijn opgenomen vanuit jurisprudentie. 
• Codificeren van praktijk 
• Hiaten in wet- en regelgeving 
• Beperking administratieve lasten 
• Verwerken persoonsgegevens cf AVG 

Vraagstukken in het bijzonder aandacht voor vraagstukken met een wetswijziging 
2. Verzamelaars.  
Toch gaan bezien of er sprake moet zijn van verplicht lidmaatschap en examen en het 
kunnen schieten. 
Examen is positief op gereageerd. Zien rol voor zichzelf. Lidmaatschap wordt toch 
opgenomen in wet. 
Verbod om te schieten, alleen met ontheffing onder voorwaarden. 
Verzamelaars hebben zaken al intern geregeld, zie meer in oplossingen in Cwm niveau. 

4. Introduceregeling 
Vraagstuk laten vervallen. Disproportionele maatregel omdat er een andere manier is om 
te kunnen regelen. Schietregister digitaliseren. Dan wellicht ook introduceregister 

5. Met VWS in overleg v.w.b. de vraag toetsingkader jeugdleden.  VWS gaat zich 
beraden op pedagogisch oogpunt. Gaan met IVW om tafel. Vraagstuk moet nog 
helemaal uitgewerkt gaan worden. 

6. Beperken administratieve lasten  
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a. 1 naar 3 jaar 
b Afname e-screener 
c. Afgifte voorlopige jachtakte (KNJV) wil dat screening wordt doorlopen 

voordat opleiding wordt gevolgd 
d. Afschaffen van de toonplicht (wens externen) 
e. In bewaring geven wapens. Kosten staan niet in verhouding. Termijn 

verkorten naar 3 of 6 maanden. Dan wapens afstoten. 
f. Douane enkele samenloop punten aangereikt. Is al eerder over gesproken. 

Wordt nader onderzocht 
7. Gebruik e-screener gaat geschrapt worden omdat de herziening de e-screener niet 

ter discussie stelt. Is een separaat traject waar mensen tegen kunnen ageren 
8. Lichte erkenning, nog geen wijzigingsvoorstel voor gemaakt 
9. Illegale munitie vanuit legaal. Nog geen cijfers, onderbuikgevoel, risicotaxatie. 

Nu niet meenemen, wel aanleiding om TK toe te zeggen nader te onderzoeken. 
Met name hoeveel hij voorhanden mag houden in kader van Wwm. Nu is norm 
overgenomen vanuit Wabo. Wabo is een ander toetsingskader dan Wwm. Nu 
gaan bekijken of in Wwm een andere norm gesteld kan gaan worden. Bij 
beoordeling wordt meegenomen de illegaliteit die ontstaat vanuit legaal 
munitiebezit. Wel uitwerken in een ander traject. 

10. 24/7 screening moet een eigen wettelijke basis krijgen in de Wwm omdat hier 
ook belang AVG speelt. 

11. Nieuw vraagstuk — grondslagen voor het gebruik van geluiddempers voor de 
jacht. Nu beroepsdoeleinden, nu ook HV doeleinden (varkenspest). Beweging is 
al gemaakt. In bredere kring al in gebruik. KNJV bepleit geluiddempers. VJJS 
bepleit dit ook. WGA ook advies opgevraagd over geluiddempers. In eerde 
stukken is kennelijk gedeeld dat er beleidsmatig geen bezwaren zijn voor de 
jacht. Wordt naar gekeken. Mogelijk toch niet breder vergunnen. Mogelijkheid is 
om de geluiddempers gaan nummeren om overzicht te houden vwb de registratie. 

vraagt

.ak 

  vergadering om na de presentatie via de mail te reageren. 
geeft aan dat vwb vraagstuk geluiddempers vanuit WGA is gevraagd de 

noodzakelijkeirmenten van KNJV aan te reiken. Is nog niet gebeurd vanuit J&V. 

	

zal met 	samen hier actie in ondernemen. 

vraagt of de onderwerpen die nu niet worden meegenomen, hoe dan verder met 

d•unten? 
— Voorstel gaat naar TK die uiteindelijk beslist over de breedte 

°Cr andere partijen vragen om meer en vragen ook om daar meer tijd voor te nemen. Er 
is voldoende om op termijn wellicht een grotere wijziging te doen. Traject wat nu wordt 
in estoken gaat door. Daarna de geluiden oppakken om andere punten op te pakken. 

vindt de omschrijving vaag als de TK niet alle informatie krijgt zullen ze daar 
oo niet over beslissen op de vraag of ze meer onderwerpen willen oppakken. 

kan geen garantie geven om de andere onderwerpen wel op te pakken. 

	

: Kan 	hier iets over zeggen. 
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: Constatering is er wel dat wens leeft voor grotere aanpak. 
dit communiceren aan minister dat inzicht is dat er behoefte is aan meer. 

zegt dat minister zal worden geïnformeerd over deze wens. 

Ei: Vragen op papier vertrouwen en via mi aan 	sturen. 
Vast agendapunt maken op agenda. 

nauw verbonden houden aan WGA modemiseringstraject. 
zal document delen met de WGA leden. 
sluit graag aan en verzoekt om scherpe reacties. 

merkt nog aanvullend op dat vanuit de bril KCT een reactie onderweg is naar het 
ministerie. Zodra dat document weg is zal dat ook gedeeld worden met de 
adviesgroepleden. (Geldt ook voor KCT reactie op wetsvoorstel luchtdruk) 

12. Inventarisatie stand van zaken adviezen 
a. Beoordeling wapens Eenheid Den Haag - SWG-T 

Geen doorgang vanwege Corona. 	zal de heer 	informeren 

b. Concept advies schietsportdisciplines — SWG - J 
legt uit dat er al een aantal uitgangspunten in de steigers staan voor 

et advies en dat het concept voor de vergadering van 17 november zal 
worden aangereikt. Wijst ook op het feit dat dit een eerste advies zal zijn 
en dat we als WGA daar dus een goede invulling aan dienen te geven. De 
norm die we nu in het advies uitwerken zal leidend gaan worden voor 
mogelijke vervolgvragen. 

c. Concept advies Pantzerfaust 	) 
IEen 	hebben hier overeg 	aam van 	zou erop staan 
vanwege de vorige imitatie. Zaak blijft ook in de wacht staan. 

vraagt of dit wel gaat lukken voor november? I

n 

 
geeft aan dat hier ook vanwege Corona nog niet de beoordeling heeft 
en plaats vinden. 

Beoordelen via teams is een eerste stap zodat voortgang geboekt kan 
worden. 
Visualiseren door foto en filmpje en anderzijds via loket van Den Haag. 
Doe het parallel zodat er een ontwikkeling in zit. 
SWG-T is het met de benadering eens. Geldt ook voor de Vickerszaak. 

d. Advies Pepperbal 
Pepperbal is zo goe~111r. Puntjes op de i dan rondsturen 

e. 
 BE

stock / Binary trigger — verzending 
heeft rondgestuurd voor reactie. Zal mail nakijken en via. 

opsturen. 

5 



geeft aan dat het advies ook kans biedt om wetgevingstraject te 
beïnvloeden. Mening wordt gedeeld. 

- najaar brief aan TK. Dan kijkt TK dan is dat het moment om vanuit 
de WGA de inventarisatielijst al adviezen zilingereikt. De WGA kan 
ook de Kamer informeren via 	en 
WGA kan nav presentatie met adviezen te komen. Aandachtspunt kan 
zijn dat in- en externe partners dat aangegeven is de wens is om de wwm 
veel breder te verbeteren. WGA kan dan nogmaals aantal punten onder de 
aandacht brengen met verzoek TK te informeren. Leden hebben tot 
volgend evergadering tijd om dit te bewerkstelligen. 

Paar gedachten. Terechte punten waar naar gekeken wordt. Euvel met de 
Opiumwet met de syntethische drugs. Is iets een wapen en hoe moet die 
gecategoriseerd worden. VB Machette 
Wat is het risico als we alle voorwerpen gaan benoemen zodat anderen 
zich dan weer kunnen focussen op andere vraagstukken. 
Wellicht ook model voor WWm. Bumpstock schietkracht verhoogt dan 
bepaalde categorie. In hoeverre helpt de wet ons met de huidige 
categorieën. Ook aanpalende wapens vallen eronder. 
Kunnen we dit juridische meer kaderen? Zorgelijke ontwikkeling van 
meer wapensoorten waarbij discussie ontstaat of de wet dan niet 
aangepast moet worden. 
1: eens categorie IV zwaarden en degens, maar zien niet op Machette en 
Kris etc. Benadering is wel goed, breder treken etc. 
Bivoorbeeld dragen zwaarder gaan straffen. 

: Machette ligt bij de rietsnijders in de boot. Is een stuk 
ereedschap. 

er is behoefte om de adviezen te maken. Algemene brief opstellen 
voor 	 en 1111. 
Zodra conceptbrief er is, via mail van gedachten over wisselen en input 
geven. Vergadering van november brief aanbieden aan". 

— eindeloos reguleren met alle messen. Dan gaat het juist om 
kleine messen in Asd. Niet de Machette raken maar groepen die met 
andere stukken op stap gaan. Gemeente wil heel graag meer aanpakken 
op kleine messen. Messenverbod in de APV. Discussie eind november op 
zitting. Vraag mag APV bestaan naast Wwm. Proces moet worden 
uitgelopen tot HR. 
Cate. 1 onder 7, wat valt er nu wel of niet onder. Wwm minder specifiek 
maakt noodzaak op lokaal niveau niet nodig. Nu lokaal aanvullen op de 
meer specifieke regelgeving. 

f. Beoordeling Vickers ivm beroepzaak 
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Er liggen foto's van bij Ei Er worden procesafspraken gemaakt over de beoordeling 
vanwege de lopende beroepzaak 
iir— zoveelste voorbeeld van de heer 	Discussie volgt over manko in wet-
regem geving waardoor handel ruimte zoekt. 
Beroepzaak van 	in zuiden over de Eddy .46 MG.50 browning M2 wordt 
opgevraagd door 	om te horen wat de uitkomst is geworden. 

13. Rondvraag 
IIIFF1— idee als we digitaal bijeenkomen en de voortgang erin houden, 
we c t spreken. Ochtend aan de werkgroepen laten. 
Blok 10-12 vergadering techniek en juridisch en na de lunch plenair 

legt uit dat die structuur kan. 
beide subgroepen. Na de lunch de plenaire vergadering onder vzt Ei en 

`Dit kan wel teams maar fysiek vraagt dit straks wel iets. 
stelt voor om het eerst maar eens te ervaren en kijken hoe het bevalt. 

i  lip een rondvraag 
— geen bijzonderheden. Wel druk in de agenda 

— geen rondvraag 
— geen rondvraag 

— Zal Champ Aubert informeren _ii geen vragen 
Advies over de Vickers K 

zal rechtszaak 	opvrgen 
— geen rondvraag 

14. Sluiting 

Datum volgende vergadering is 17 november via teams 
09.00 uur tot 12:00 uur individuele sub-werkgroep vergaderingen 
12:30 uur tot 15:00 uur plenair overleg 
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6.3 

Beleidsnotitie herziening Wet wapens en munitie (en 
onderliggende regelgeving) 
18 juni 2020  

Voor u ligt de beleidsnotitie inzake de herziening van de Wet wapens en munitie (Wwm). In 201.8 
en 2019 is onderzocht welke punten nader kunnen worden uitgewerkt met het oog op de 
herziening van de Wwm. Na deze inventarisatie is, vanwege dwingende implementatietermijnen, 
de aandacht uitgegaan naar de implementatie van de Europese Vuurwapenrichtlijn en de e-
screener. Bij brief van 6 mei 2020 heeft de minister van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer 
geïnformeerd over het hoe het traject inzake de herziening van de Wwm zal worden 
vormgegevens. De Minister heeft aangegeven dat met alle belanghebbende partijen zal worden 
besproken of de eerder opgehaalde gemeenschappelijke uitgangspunten nog actueel zijn. Tevens 
zullen enkele nieuwe vraagstukken worden verkend. Dit met als doel om in het najaar de 
resultaten van deze verkenning met de Tweede Kamer te delen. 

In onderhavige beleidsnotitie zijn 12 vraagstukken opgenomen. Met de eerste (nadere) uitwerking 
van de vraagstukken wordt getracht de gesprekken te stimuleren teneinde: 

de vraagstukken te actualiseren; en 
te onderzoeken hoe de vraagstukken 'rijp' kunnen worden gemaakt zodat deze kunnen 
worden omgezet in (gewijzigde) regelgeving en zo de praktijkaanpak te verbeteren. 

De beleidsnotitie bestaat uit drie delen. 
Deel 1: Overzicht vraagstukken 
Deel 2: Beknopte toelichting van de vraagstukken 
Deel 3: Uitgebreide puntsgewijze toelichting van de vraagstukken 

Stap 1 Met het oog op de herziening van de Wet wapens en munitie hebben 
inventariserende gesprekken plaatsgevonden in 2018 met belanghebbende 
partijen (binnen JenV, met Politie en diverse belangenverenigingen en experts). 
Dit heeft geresulteerd tot 8 vraagstukken om de regelgeving en de praktijk met 
betrekking tot wapens en munitie te verbeteren.  

Stap 2 De minister heeft in 2018 ingestemd met het uitwerken van 7 vraagstukken met 
het oog op de herziening van de Wwm. Deze vraagstukken zijn verwerkt In 
onderstaande punten 1, 2, 3, 4, 5, 8 en 9. Verder is de ambitie om de 
administratieve lasten van de Korpscheftaken (Wwm) te reduceren (zie punt 6). 

Stap 3 Voornoemde punten zijn aangevuld met nieuwe vraagstukken. Deze zijn 
verwerkt in de punten 7, 10, 11, 12. 

Stap 4 De vraagstukken worden geactualiseerd en er wordt aangegeven hoe deze 
punten 'rijp' kunnen worden gemaakt zodat deze kunnen worden omgezet In 
(gewijzigde) regelgeving en zo de praktijkaanpak te verbeteren.   

1  htms://www.riiksoverheid.nlidocumenten/kamerstukken/2020/05/06/tk-herziening-van-de-wet-wactens-en- 
munitie  
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Deel 1: 

Overzicht vraagstukken 



Overzicht vraagstukken met het oog op de herziening van de Wet wapens en munitie (en 
onderliggende regelgeving) 

Nr  Onderwerp 
1 
	

Het voor alle sport- en traditionele schutters op wettelijk niveau (in casu het Besluit 
wapens en munitie) regelen van de verplichting om lid te zijn van een door de Minister 
van JenV erkende schietsportvereniging of een traditionele schuttersvereniging om in 
aanmerking te kunnen komen voor een wapenverlof 

2 
	Het wettelijk regelen van-een verplicht examen voor nieuwe wapen- en/of-munitie 

verzamelaars in plaats 

3 
	

Het op wettelijk niveau regelen van het verenigingsverlof voor wapens van de 
vereniging en het ter hand stellen van deze wapens aan leden die de séhlif7Sort 
beoefenen (overdracht) 

4 
	

Het op wettelijk niv 	 dan 
driemaal per jaar zonder lid te zijn van een schietsportvereniging of een traditionele 
schuttersvereniging 

5 
	Creëren van een wettelijke basis (Wwm) om nadere regels te kunnen stellen aan de 

leeftijd van en het type wapens gebruikt door jeugdleden van een schietsportvereniging 
of een traditionele schuttersvereniging 

6 
	Beperken van de administratieve lasten van de Korpscheftaken en het beperken van de 

administratieve lasten voor burgers 

7 
	Het verruimen van de wettelijke basis (Wwm) voor het toepassen van de e-screener 

voor elke (verlengings)aanvraag van wapenvergunningen/bevoegdheidsdocumenten 

8 
	Aanpassing van de regeling van de erkenning (artikel 9 Wwm) om differentiatie voor 

bepaalde wapens mogelijk te maken 

9 
	

Stroomlijnen van enkele definities 

10 
	Voorkomen dat munitie via de legale wapenhandel of de schietsport in het criminele 

milieu terecht komt 

11 
	Bezien in hoeverre handelingen van de KNSA en schietverenigingen inzake 

lidmaatschappen van sportschutters onder de AVG bestendigd kunnen worden 

12 
	Bezien of er een wettelijke basis dient te worden gecreëerd voor de aangewezen 

schietsportdisciplines in bijlage C8 van de Cwm 

iging 
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Deel 2: 

Beknopte toelichting van de 
vraagstukken 



Een beginnende verzamelaar moet door middel van een goed afgelegd examen 
aantonen veilig met wapens om te kunnen gaan en over de benodigde kennis 
van regelgeving beschikt  
• Voor alle wapen- en munitieverzamelaars aansluiten bij artikel 3 van het 

Besluit wapens en munitie. Een verzamelaar dient te worden erkend door de 
Minister waarbij géén verplicht lidmaatschap bij een erkende 
verzamelvereniging geldt. 

• De verenigingen die verzamelplannen kunnen toetsen en examens kunnen 
afnemen, worden door de Minister erkend op grond van een toets door dienst 
Justis en een advies van de politie. 

• In het Besluit wapens en munitie zullen de eisen aan het examen worden 
geformuleerd waaraan een verzamelverenging kan toetsen.  
A. Beoordelen of er alsnog verplichtingen aan verzamelverenigingen dienen 

te worden opgelegd ivm expertise beoordelen verzamelplannen en het 
afnemen van een toets. 

B. Eisen aan het examen uitwerken. 
C. (a) Besluitvorming over organisatie die de erkenningen gaat verstrekken. 

(b) Ten behoeve van besluitvorming wordt de impact van de regeling in 
kaart gebracht. 
(c) Bepalen aan welke criteria (/screeningselementen) een aanvraag om 
erkenning wordt getoetst. 

Uitzoekpunten 

Doel 

Aanpak 

Afstemming (o.a.) Verzamelverengingen, Justis, Politie 

Wettelijk codificeren van verplicht lidmaatschap van een vereniging voor alle 
sportschutters en een traditionele schutters om in aanmerking te kunnen komen 
voor een wapenverlof. Het is wenselijk een uniforme regeling te hebben voor alle 
sportschutters en de traditionele schutters ongeacht de zwaarte van het wapen. 

• Met de implementatie van de Europese vuurwapenrichtlijn is reeds in het 
Besluit wapens en munitie een verplicht lidmaatschap opgenomen voor 
verloven voor het voorhanden hebben van zware vuurwapens. 

• De verenigingen waarvan schutters lid kunnen worden, worden door de 
Minister erkend op grond van een advies van de politie en een verklaring van 
resp. de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) en de Koepel 
Nederlandse Traditionele Schutters (KNTS) dat de vereniging voldoet aan de 
kwaliteitsafspraken zoals neergelegd in de samenwerkingsovereenkomst. 

• Het voldoen aan de kwaliteitsafspraken dient een verankering te zijn op 
wetsniveau van het certificeren van schietverenigingen. 

• Door middel van een uitvoeringstoets wordt bezien of Justis de besluiten 
omtrent erkenning namens de minister kan nemen. 

• Regeling uitwerken in het Besluit wapens en munitie; zo nodig daarin ook 
overgangsregeling treffen. 

Doel 

Aanpak 

A. Standpunt bepalen en nader specificeren of hier ook andere verenigingen dan 
de (traditionele) schuttersverenigingen onder zouden moeten vallen. 

B. (a) Besluitvorming over organisatie die de erkenningen gaat verstrekken. 
(b) Ten behoeve van besluitvorming wordt de impact van de regeling in kaart 
gebracht. 
(c) Bepalen aan welke criteria (/screeningselementen) een aanvraag om 
erkenning wordt getoetst. 

Uitzoekpunten 

Afstemming (o.a.) KNSA, KNTS, Justis 

1. Het voor alle sport- en traditionele schutters op wettelijk niveau (in casu het Besluit wapens 
en munitie) regelen van de verplichting om lid te zijn van een door de Minister van JenV 
erke de 	•• ts 	ni• i • of en traditionele s u rsver =niging om in anme kin t 
kun 
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Het op wettelijk niveau regelen van het verenigingsverlof voor wapens van de vereniging en 
het ter hand stellen van deze wapens aan leden die de schietsport beoefenen (overdracht)   

Doel 
	

Het regelen van een wettelijke basis voor het overdragen van verenigingswapens 
onder toezicht van beheerders binnen de verenigingsaccommodatie. 

[Onder de huidige wet is op basis van artikel 33 de overdracht van wapens 
verboden aan iemand die geen zelfstandig verlof heeft. Het overdragen van een 
wapen is door de Hoge Raad in zijn arrest van 24 juni 1997 (NJ 1998, 88) ruim 
uitgelegd. Ook indien de feitelijke macht over een wapen tijdelijk aan een ander 
wordt gegeven, is deze handeling te kwalificeren als het overdragen van een 
wapen.] 

3. 

• Het regelen van een wettelijke basis voor verenigingen om over 
verenigingswapens te kunnen beschikken. Voorts dient te worden 
uitgewerkt hoe het overdragen van wapens onder toezicht van 
beheerders binnen de verenigingsaccommodatie plaats kan vinden. 
Hiertoe moet wettelijk vastgelegd worden dat ook anderen dan 
natuurlijke personen een wapenverlof kunnen hebben en dat dit verlof 
strekt tot het mogelijk maken van het gebruik van wapens. 

• Bezien of het voor andere redelijke belangen nodig is om op wettelijke 
basis vast te leggen dat wapens tijdelijk kunnen worden overgedragen 
(zoals verzamelaars, re-enacters). 

Aanpak 

A. Uitwerken onder welke voorwaarden verenigingsverlof wordt verleend. 
De Cwm kan hierbij als uitgangspunt dienen. Eventuele aanvullende 
eisen beoordelen. 

B. Voor de overige redelijke belangen dienen de wensen en risico's te 
worden getaxeerd. Denk aan onduidelijke situaties zoals het tijdelijk 
toezicht door een andere verlofhouder op een privé wapencollectie 
tijdens een tentoonstelling of beurs. Of het gebruik van privéwapens door 
niet verlofouders tijdens een re-enactment-ultvoering. 

Uitzoekpunten 

Afstemming (o.a.) schietcentra, KNTS en KNSA en overige gesprekspartners 

4. Het op wettelijk niveau regelen dat er geen mogelijkheid is tot schieten meer dan driemaal 
per jaar zonder lid te zijn van een schietsportvereniging of een traditionele 
schuttersvereniging 

Doel 
	

Voorkomen dat men zich kan bekwamen in het schieten buiten de sociale context 
en daarmee zicht van een schietvereniging. 

Aanpak 
	

Op wetsniveau bepalen dat niet alleen het bezit van, maar ook het schieten met 
verlofplichtige wapens zonder te beschikken over een wapenverlof wettelijk 
begrensd is tot driemaal per jaar (introducéregeling). 

Uitzoekpunten Toezicht hierop vergt landelijke registratie. Om het maximum van driemaal 
schieten per jaar te kunnen effectueren dienen de persoonsgegevens 
geautomatiseerd te worden verwerkt met een piepsysteem naar de verenigingen 
en schietcentra dat meldt wanneer een schutter zich voor een vierde keer in het 
jaar meldt. Ook moet worden onderzocht of het wenselijk en toegestaan is dit 
tegelijkertijd aan de Korpschef te melden. 

Afstemming (o.a.) Overleg met schietcentra, KNTS en KNSA en Politie 
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Creëren van een wettelijke basis (Wwm) om nadere regels te kunnen stellen aan de leeftijd 
- 	 • 	dieden van een schietsportvereniging of een 

 

   

   

Doel 	Om op de Olympisch Spelen In de schietsport te kunnen excelleren zullen 
talenten al op jonge leeftijd moeten kunnen worden geselecteerd en begeleid. 
Tevens is het voor de continuïteit van sportschietverenigingen en 
schutters/gilden van belang om jeugdleden te kunnen aantrekken. Hiervoor zijn 
in de Cwm regels gesteld. De Airsoft-sport zou ook een (internationale) 
jeugdcompetitie willen starten. Er is al lang discussie over de minimum leeftijd 
waarop paintball kan worden beoefend. Een duidelijke toetsingskader ten 
aanzien van leeftijdsgrenzen ontbreekt. 

Aanpak • Wettelijke basis creëren voor leeftijdsgrens voor paintball- en airsoft-
beoefening/spel. 

• Het in overleg met betrokken vertegenwoordigers en de politie opstellen 
van zo'n toetsingskader voor uitzonderingen. Een belangrijk onderscheid 
daarbij zal kunnen zijn of men op mensen- of dieren gelijkende 
beeltenissen schiet, de zwaarte van het wapen, alsook het vereiste van 
begeleiding. De Wwm kan worden uitgebreid met een bepaling die het 
mogelijk maakt dat hier nadere regels over worden gesteld. 

Uitzoekpunten Wellicht wetenschappelijk laten adviseren over leeftijdsgrens 
Afstemming (o.a.) Overleg met politie, KNSA, KNTS en airsoft- en paintballbranche 

6. Beperken van de administratieve lasten van de Korpscheftaken en het beperken van de 
administr 

Doel 

	

	Terugdringen van de administratieve lasten voor de overheid, in het bijzonder de 
politie, en burgers. Hierbij kan worden gedacht aan verbetermogelijkheden 
(meer lean maken) in de uitvoeringspraktijk, zoals digitalisering bij archiefbeheer 
en digitale informatie-aanlevering en informatiedeling. 

Aanpak 	• Het verlengen van de verlofduur is in beeld om de administratieve lasten 
terug te dringen. Er zal worden bezien op welke termijn en onder welke 
voorwaarden de geldigheidsduur van wapenvergunningen (verlof en 
jachtakte) van één naar drie jaar kan worden verlengd. Indien de 
verlofduur wordt verlengd geeft dit ruimte om de toezichtcapaciteit 
anders aan te wenden voor onder meer huisbezoeken. 

• Op grond van artikel 8 Wwm is hij die een wapen of munitie voorhanden 
heeft, zonder daartoe gerechtigd te zijn, verplicht deze terstond bij de 
korpschef in bewaring te geven. In beginsel kunnen de wapens en 
munitie tot in lengte der dagen bij de politie in bewaring worden 
gegeven. Om de lasten van de politie te beperken dient te worden bezien 
of artikel 8 Wwm gewijzigd kan worden. 

• Bezien of er overige verbetermogelijkheden zijn die in dit traject kunnen 
worden meegenomen. 

Uitzoekpunten 	A. Onder welke voorwaarden kan de geldigheidsduur van 
wapenvergunningen, verlof en jachtakte, van één naar drie jaar worden 
verlengd (artikel 28, lid 4 Wwm en artikel 3.21, lid 1 Besluit 
natuurbescherming). Het afnemen van de e-screener bij elke 
(verlengings)aanvraag Is in ieder geval een van de voorwaarden om de 
geldigheidsduur te verlengen. 

B. Bezien of en hoe artikel 8 Wwm, het in bewaring geven van een wapen 
of munitie, gewijzigd kan worden zodat de administratieve lasten voor de 
politie kunnen worden beperkt. 

C. Overige verbetermogelijkheden inventariseren en onderzoeken 

Afstemming (o.a.) Politie, KNSA, KNTS, LNV, OM 
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Voor bedrijfsvormen die slechts een beperkt aantal handelingen vereisen met 
wapens en munitie, bij een schietsport- of air soft evenementenbedrijf, alsmede 
beperkte handel in signaal- en slachtapparatuur, zijn de vaktechnische 
vaardigheid en kennis om in aanmerking te komen voor een erkenning, onnodig 
zwaar. Het behalen van deze eisen van vakbekwaamheid vergen voor de 
kandidaten een onevenredige investering in tijd, geld en inzet. Voor het 
verantwoord kunnen verrichten van bijvoorbeeld de wapenhandel is dat 
gerechtvaardigd, maar voor de volgende bedrijven kunnen de 
vakbekwaamheidseisen omlaag - bedrijven die: 
- wapens en munitie ter beschikking stellen voor beoefening van de schietsport 
op schietbanen; 
- apparaten en munitie voor het slachten of voor signaaldoeleinden verhandelen; 
- airsoft wapens ter beschikking stellen voor recreatieve doeleinden. 

Nadeel is bovendien, dat als een dergelijk bedrijf eenmaal de 
vakbekwaamheidseis heeft behaald, de weg open ligt om ook vuurwapens en 
munitie te mogen verhandelen. Dit werkt een ongewenste groei aan 
distributiepunten van vuurwapens en munitie in de hand.  
Invoering van een gedeeltelijke bevoegdheid (lichte erkenning) naast de 
volledige bevoegdheid. Net  als bij de huidige erkenning zal hierbij ook aan de 
vakbekwaamheid dienen te worden voldaan. 

Doel 

Aanpak 

Bezien of de politieacademie de opleiding (vakbekwaamheid) wil: 
onderzoeken 
opzetten 
aanbieden en toetsen. 

Er dient een limitatieve lijst te worden opgesteld met bedrijven die in 
aanmerking komen voor de gedeeltelijke bevoegdheid c.q. lichte erkenning. 

Uitzoekpunten 

Afstemming (o.a.) Politie(academie), Vakbranche 

7. Het verruimen van de wettelijke basis (Wwm) voor het toepassen van de e-screener voor 
elke (v 	 r. 

Doel 
(verlengings)aanvraag (van een ontheffing, erkenning of verlof) wordt toegepast 
Op wetsniveau bepalen dat het Instrument (de e-screener) voor elke 

• Onder de huidige wet is op basis van artikel 6a het meewerken van een 
aanvrager aan een door Onze Minister aangewezen onderzoek al 
verplicht gesteld, in beginsel is dit een eenmalige exercitie. In 
uitzonderlijke gevallen kan een persoon worden verzocht mee te werken 
aan een nieuw onderzoek. Artikel 6a dient te worden gewijzigd 

Aanpak 

• Is de uitvoeringspraktijk van de politie en Justis ingesteld op het 
instrument? 

• Heeft de werking van de e-screener de toets / evaluatie doorstaan? 
(o.a.) Politie, Justis 

Uitzoekpunten 

Afstemming 

8. Aanpassing van de regeling van de erkenning (artikel 9 Wwm) om differentiatie voor 
bepaalde wapens mogelijk te maken 
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Doel 1) Het regelen van een wettelijke basis zodat er een 'zwarte lijst' kan 
worden gehanteerd door de KNSA. 

2) Creëren van een wettelijke basis zodat schietverenigingen bij nieuwe 
leden navraag kunnen doen omtrent hun psychische gesteldheid en dat 
schietverenigingen gedurende hun lidmaatschap hierop mogen 
monitoren. 

Doel Voorkomen dat munitie via de legale wapenhandel of de schietsport in het 
criminele milieu terecht komt 

Aanpak • Om gebruik van legale munitie voor wapengeweld te voorkomen wordt 
de hoeveelheid munitie die verlofhouders legaal voorhanden mogen 
hebben beperkt. Verlofhouders mogen momenteel maximaal 10.000 
stuks eenheidspatronen voorhanden hebben. 

• Tevens dient er een gesloten systeem op munitie tussen 
schietverenigingen en wapenhandel te worden ingericht. 

Uitzoekpunten • De Wwm biedt de mogelijkheid om verschillende schietsportdiscipiines 
uit te oefenen. Welke beperking van het maximum aantal stuks munitie 
tot XX past hierbij? 

• Hoe is het systeem momenteel ingericht tussen de schietvereniging en 
de wapenhandel? Uitzoeken waar de hiaten en verbeterpunten zitten. 

• Dient naast het beperken van de hoeveelheid munitie die voorhanden 
mag worden gehouden ook iets aan de strafmaat te worden gedaan? 

[Uit de publicatie, door Politie&Wetenschap, van het onderzoeksramport 'De 
lading van vuurwapens - Een onderzoek naar de impact van illegale vuurwapens 
in Nederland' blijkt dat er veel illegale wapens in omloop zijn, maar dat voor 
veel wapens het verkrijgen van de juiste munitie een probleem is. De kans is 
groot dat er een relatie tussen de boven- en onderwereld ontstaat doordat 
munitie via de legale wapenhandel of de schietsport In het criminele milieu 
terecht komt.] 

Afstemming (o.a.) KNSA, erkenninghouders, politie, OM 

Harmoniseren wettelijke definities EU-richtlijn en nationale wetgeving 
Met de implementatie van de vuurwapenrichtlijn zijn noodgedwongen twee 
definities van onder andere de term vuurwapens in de wet gekomen. Het is 
wenselijk deze in de toekomst samen te trekken waarbij de Europese definities 
algemeen geldend worden.  

Uitzoekpunten 
Afstemming 

Doel 
Aanpak 

Voorkomen dat munitie via de legale wapenhandel of de schietsport in het criminele milieu 
terecht komt 

10. 

Bezien welke gegevens de KNSA nodig acht voor het hanteren van een zwarte 
lijst. 
Bezien welke gegevens de schietverengingen nodig achten om te monitoren. 

Aanpak 

Uitzoekpunten Goed bekijken wat een wetsaanpassing vergt. 
Afstemming (o.a.) KNSA 
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12. 

Doel 

Bezien of er een wettelijke basis dient te worden gecreëerd voor de aangewezen 
schietsportdisciplines in bijlage C8 van de Cwm   

1) De aangewezen schietsportdisciplines dienen te worden geborgd in 
hogere regelgeving. 

2) Bezien of de sporttechnische eisen zoals opgenomen in de reglementen 
van de KNSA geheel of gedeeltelijk dienen te worden vastgesteld door 
de Minister van JenV. 

- 	Het regelen van een wettelijke basis voor het aanwijzen van 
schietsportdisciplines. Hierbij wordt een haakje gecreëerd om in 
de Rwm de sporttechnische eisen op te nemen.  

Bezien wat de gevolgen kunnen zijn voor de schietsportdisciplines als alle 
voorschriften van de KNSA op detailniveau worden vastgesteld door de Minister 
van JenV. 

Aanpak 

Uitzoekpunten 

Afstemming (o.a.) Justis, Politie, KNSA 
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Deel 3: 

Uitgebreide puntsgewijze 
toelichting van de vraagstukken 



Puntsgewijze toelichting 

1. Knelpunt verplicht lidmaatschap schiet(sport)verenipincen 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in 2013 geoordeeld dat de bepaling 
in de Circulaire wapens en munitie (Cwm) die het verplicht lidmaatschap van een 
(schietsport)vereniging regelt een buitenwettelijke beleidsregel is terwijl voor een inbreuk op het 
grondrecht een wettelijke grondslag is vereiste. 

Sinds 2013 hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden in de wet- en regelgeving. Thans is de 
huidige stand van zaken als volgt. 
Met de inwerkingtreding van artikel 4 van het Besluit wapens en munitie (op 23 juli 2019) geldt 
een verplicht lidmaatschap van een erkende vereniging voor verloven op grond van artikel 28 van 
de wet voor het voorhanden hebben van een vuurwapen opgenomen in categorie A, onderdelen 6 
of 7, in bijlage I van de Richtlijn. 

Daarnaast is het verplichte lidmaatschap van een schietsportvereniging voor de overige 
vuurwapens geregeld in de Rwm. Maar hiermee heeft het verplichte lidmaatschap nog steeds geen 
stabiele wettelijke basis (in een wet in Formele zin). 

Oplossingsrichting 
Het verplicht lidmaatschap van een sportschutter en een traditionele schutter om in aanmerking te 
kunnen komen voor een wapenverlof wordt op wetsniveau geborgd omdat respectievelijk 
sportschieten in competitie met anderen dient plaats te vinden en traditioneel schieten binnen een 
gezelschap dat de traditie voortzet. 

De verenigingen waarvan men lid kan worden, worden door de Minister erkend op grond van een 
toets door dienst Justis, een advies van de politie en een verklaring van resp. de Koninklijke 
Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) en de Koepel Nederlandse Traditionele Schutters 
(KNTS) dat de vereniging voldoet aan de kwaliteitsafspraken zoals neergelegd in de 
samenwerkingsovereenkomst met het ministerie. Het voldoen aan de kwaliteitsafspraken dient een 
verankering te zijn op wetsniveau van het certificeren van schietverenigingen (thans geregeld in 
artikel 43b van de Rwm). 

De aldus erkende verenigingen zijn conform de jurisprudentie dan niet verplicht lid van de Koepel. 
Evenmin worden de koepels in een positie geplaatst van Zelfstandig Bestuursorgaan. 

Met de implementatie van de Europese vuurwapenrichtlijn is voor sportschutters die met zware 
wapens willen schieten het verplicht lidmaatschap al wettelijk vereist (artikel 4 van het Besluit 
wapens en munitie). Middels een wijziging van artikel 4 van het Besluit wapens en munitie kan 
voorgestelde oplossing worden geregeld voor alle sportschutters en de traditionele schutters. 

Aandachtspunten 
- Aandacht voor het zo klein mogelijk houden van de administratieve lasten voor bestaande 

verenigingen. Hierbij kan worden gedacht aan: geldigheidsduur erkenning, kosten, 
toetsingsvoorwaarden. 

- Op dit moment wordt gedacht aan de dienst Justis, onder voorbehoud van de uitkomst van 
een uitvoeringstoets waarin wordt onderzocht of en hoe uitvoering bij Justis mogelijk is, 
als gerede partij om namens de Minister de desbetreffende verenigingen te erkennen. 

- Op dit moment zijn er enkele (drie?) schietverenigingen geen lid van de KNSA. Vooralsnog 
biedt de KNSA aan om ook niet-leden op kwaliteit te controleren (d.m.v. certificering). 
Mocht een vereniging daar niet aan willen meewerken zal de politie op deze 
kwaliteitsaspecten dienen te controleren. 

2  Zie de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 november 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:2080. 
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2. Knelpunt verplicht lidmaatschap verzamelverenigingen  

Ook voor het verplicht lidmaatschap van een munitie- of wapenverzamelaarsvereniging kan de 
Cwm niet als een wetsinterpreterende beleidsregel worden aangemerkt en is een wettelijke 
grondslag vereist. 

Oplossingsrichting 
Voor alle wapen- en munitieverzamelaars aansluiten bij de gekozen constructie in de Europese 
Vuurwapenrichtlijn, welke is geïmplementeerd met artikel 3 van het Besluit wapens en munitie. 
Een verzamelaar dient te worden erkend door de Minister waarbij geen verplicht lidmaatschap bij 
een erkende verzamelvereniging geldt. 

De aanvrager streeft met de verzameling een algemeen belang na en beschikt over een 
verzamelplan dat aan nader door Onze Minister te bepalen voorwaarden voldoet, dan wel door het 
bestuur van een door Onze Minister erkende vereniging van wapenverzamelaars schriftelijk positief 
beoordeeld is. 

De verenigingen die verzamelplannen kunnen toetsen, worden door de Minister erkend op grond 
van een toets door dienst Justis en een advies van de politie. 

Voorts zal worden verlangd dat het serieus verzamelen van wapens of munitie tevens met zich 
brengt dat een beginnende verzamelaar door middel van een goed afgelegd examen aantoont 
veilig met wapens om te kunnen gaan en over de benodigde kennis van regelgeving beschikt. Dit 
betreft in beginsel een eenmalige toets, tenzij naar het oordeel van de korpschef of Onze Minister 
een herhaling noodzakelijk is voor een deugdelijke beoordeling van het bepaalde in artikel 7, 
eerste lid, onderdeel c, van de Wwm (Vrees voor misbruik) dan wel bij fundamentele wijzigingen in 
de wet- en regelgeving, dan wel bij twijfel over de vereiste kennis van de betreffende verzamelaar. 

In het besluit zullen de eisen aan het examen worden geformuleerd waaraan een 
verzamelverenging kan toetsen. 

Aandachtspunten 
- Tijdens de gesprekken in 2018 hebben zowel de wapenverzamelaarsvereniging Edouard De 

Beaumont als de Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Munitie en Ballistiek 
(NVBMB) aangegeven zich in deze oplossingsrichting te vinden. Op dit moment verzorgen 
zij beide al voor hun leden een opleiding die desgewenst kan worden aangepast ten 
behoeve van de hiervoor geschetste oplossingsrichting. Er dient te worden bezien of zowel 
de eindtermen van het examen dienen te worden vastgesteld als de examinerende 
instantie (bijv. de politieacademie die thans ook een opleiding tot wapenhandelaar 
verzorgt). 

- Op dit moment wordt gedacht aan de dienst Justis, onder voorbehoud van de uitkomst van 
een uitvoeringstoets waarin wordt onderzocht of en hoe uitvoering bij Justis mogelijk is, 
als gerede partij om namens de Minister de desbetreffende verzamelverenigingen te 
erkennen. 

- De toets gaat om basale veiligheidsvraagstukken en wet- en regelgeving (o.a. 
gevaarzetting). 

- Punt van organisatorisch zorg zijn wel de verzoeken tot erkenning als 
wapenverzamelaarsvereniging van afsplitsingen van de op zich al kleine Edouard De 
Beaumont. Op het punt van opleiding kan samenwerking schaalvoordelen opleveren. Als 
verenigingen te klein worden kan ook de objectiviteit van de beoordeling van de 
verzamelplannen ter discussie komen. 

- Lidmaatschap van een wapen- en/of munitie verzamelvereniging kan als een pre worden 
beoordeeld bij de onderbouwing van het redelijk belang, maar is hierin niet 
doorslaggevend. 

- Verzamelen impliceert niet dan je kunt beproeven. Bezien of het verschil tussen het 
beoefenen van schietsportdisciplines en het verzamelen expliciet dient te worden 
opgenomen in de wet? 
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3. Knelpunt overdracht van (verenicdnds)wapens 

Er zit enige spanning tussen de wet en de Cwm. Onder de huidige wet is op basis van artikel 33 de 
overdracht van wapens verboden aan iemand die geen zelfstandig verlof heeft. Het overdragen 
van een wapen is door de Hoge Raad in zijn arrest van 24 juni 1997 (NJ 1998, 88) ruim 
uitgelegd.3  Ook indien de feitelijke macht over een wapen tijdelijk aan een ander wordt gegeven, 
is deze handeling te kwalificeren als het overdragen van een wapen. Volgens de Cwm mogen de 
op het verenigingsverlof (de erkenning) vermelde beheerders echter verenigingswapens ter hand 
stellen aan andere leden die de schietsport beoefenen onder toezicht van die beheerders en binnen 
de eigen verenigingsaccommodatie. Deze beleidsregel staat op gespannen voet met de uitspraak 
van de Hoge Raad. 

Oplossingsrichting 
Het regelen van een wettelijke basis voor het overdragen van wapens onder toezicht van 
beheerders binnen de verenigingsaccommodatie. Hiertoe moet wettelijk vastgelegd worden dat 
ook anderen dan natuurlijke personen een wapenverlof kunnen hebben en dat dit verlof strekt tot 
het mogelijk maken van het gebruik van wapens. 

Aandachtspunten 
- Verenigingswapens worden hetzij op de vereniging hetzij bij de beheerders thuis bewaard 

i.v.m. de lokale veiligheidssituatie. Er is geen aanleiding om te komen tot een verplichting 
tot centrale opslag bij de vereniging van verenigingswapens. Dit zou tot het risico kunnen 
leiden dat bij inbraak grote hoeveelheden wapens worden buitgemaakt. 
Bij het regelen van de overdracht van wapens dient er ook aandacht te zijn voor andere 
redelijke belangen (zoals verzamelaars, re-enacters). Voor alle redelijke belangen dienen 
de wensen en risico's te worden getaxeerd. Denk aan onduidelijke situaties zoals het 
tijdelijk toezicht door een andere verlofhouder op een privé wapencollectie tijdens een 
tentoonstelling of beurs. Of het gebruik van privéwapens door niet verlofouders tijdens een 
re-enactment-uitvoering. 

3  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:1997:ZDO769  
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4. Knelpunt juridische basis introducéreuelina 

Handhaving van de eis uit de Cwm dat maximaal drie maal per jaar als introducé bij een 
schietvereniging dan wel commercieel schietcentrum kan worden geschoten kan worden 
beoordeeld als een verkapte verplichting tot een lidmaatschap van een schietvereniging, wat op 
bezwaren stuit gelet op de vrijheid van vereniging. Bij het ontbreken van zo'n maximum ontstaat 
in Nederland echter juridisch de mogelijkheid van onbeperkt recreatief schieten zonder 
lidmaatschap. 

Oplossingsrichting 
Op wetsniveau bepalen dat niet alleen het bezit van, maar ook het schieten met verlofplichtige 
wapens zonder te beschikken over een wapenverlof wettelijk begrensd is. Aldus wordt voorkomen 
dat men zich kan bekwamen in het schieten buiten de sociale context en daarmee zicht van een 
schietvereniging. Met de mogelijkheid van driemaal per jaar te schieten is voorzien in een ruime 
mogelijkheid om kennis te maken met meerdere schietverenigingen in de omgeving alsook met 
het schieten zelf bij een commercieel schietcentrum. 

Aandachtspunten 
- Doordat gegevens over introducés op dit moment alleen lokaal worden geregistreerd 

kunnen schutters feitelijk door van vereniging en schietcentrum te wisselen het hele jaar 
door (zich bekwamen in het) schieten. Om het maximum van driemaal schieten per jaar te 
kunnen effectueren dienen de persoonsgegevens geautomatiseerd te worden verwerkt met 
een piepsysteem naar de verenigingen en schietcentra dat meldt wanneer een schutter 
zich voor een vierde keer in het jaar meldt. Een landelijk registratiesysteem welke door 
elke gebruiker kan worden bevraagd, de schietvereniging, commercieel schietcentrum en 
eventueel de politie. Dit zou mogelijk ook een van de certificeringsvoorwaarden kunnen 
zijn van een schietvereniging. 

- Ook moet worden onderzocht of het wenselijk en toegestaan is dit tegelijkertijd aan de 
Korpschef te melden. 
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5. Knelpunt ontbreken toetsingskader ieuadleden 

Om op de Olympisch Spelen in de schietsport te kunnen excelleren zullen talenten al op jonge 
leeftijd moeten kunnen worden geselecteerd en begeleid. Tevens is het voor de continuïteit van 
sportschietverenigingen en schutters/gilden van belang om jeugdleden te kunnen aantrekken. 
Hiervoor zijn in de Cwm regels gesteld. De Airsoft-sport zou ook een (internationale) 
jeugdcompetitie willen starten. Er is al lang discussie over de minimum leeftijd waarop paintball 
kan worden beoefend. Een duidelijke toetsingskader ten aanzien van leeftijdsgrenzen ontbreekt. 

Oplossingsrichting 
Het in overleg met betrokken vertegenwoordigers en de politie opstellen van zo'n toetsingskader. 
Een belangrijk onderscheid daarbij zal kunnen zijn of men op mensen- of dieren gelijkende 
beeltenissen schiet, de zwaarte van het wapen, alsook het vereiste van begeleiding. De Wwm kan 
worden uitgebreid met een bepaling die het mogelijk maakt dat hier nadere regels over worden 
gesteld. 

Aandachtspunten 
Balans te vinden tussen behoud huidige mogelijkheden en het toepassen van de nieuwe 
systematiek. In het bijzonder dient aandacht te zijn voor de huidige mogelijkheden van de 
KNSA om jonge talenten te selecteren en te begeleiden naar topsport. 
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6. Knelpunt wegnemen van administratieve lasten 

Naar aanleiding van het schietincident in Alphen aan den Rijn in 2011 is de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid (OvV) gevraagd onderzoek te doen naar de beheersing van het legaal wapenbezit4. In 
lijn met de uitkomsten van het onderzoeksrapport van de OvV zijn er sinds 2011 omvangrijke 
verbeteringen in het stelsel ter beheersing van legaal wapenbezit doorgevoerd. Ten eerste heeft 
de aanvrager van een wapenvergunning een uitgebreidere en actievere informatieplicht gekregen. 
Ten tweede is de risicobeheersing door schietverenigingen verbeterd. Ten derde is de politie-
organisatie, belast met de uitvoering van de vergunningverlening en het toezicht, verbeterd. Ten 
vierde wordt er door de politie getoetst op geïnventariseerde risicofactoren. Naast het gebruik van 
het WM-32 formulier, dat ziet op risicofactoren in de psychische gesteldheid, is er inmiddels een 
start gemaakt met het toetsen van de risicofactoren door middel van de e-screener. 

Doelstelling van de versterking van het stelsel van legaal wapenbezit was het vergroten van de 
veiligheid. De aanpassingen hebben echter ook gezorgd voor hogere administratieve lasten voor 
zowel de burger als de overheid. Er moet bij de jaarlijkse verlofverlening en verlenging meer 
informatie worden aangeleverd en daardoor ook getoetst en verwerkt. 

Oplossingsrichting 
Terugdringen van de administratieve lasten voor de overheid, in het bijzonder de politie, en 
burgers. Hierbij kan worden gedacht aan verbetermogelijkheden (meer lean maken) in de 
uitvoeringspraktijk, zoals digitalisering bij archiefbeheer en digitale informatie-aanlevering en 
informatiedeling. 

Het verlengen van de verlofduur is in beeld om de administratieve lasten terug te dringen. Er zal 
worden bezien op welke termijn en onder welke voorwaarden de geldigheidsduur van 
wapenvergunningen (verlof en jachtakte) van één naar drie jaar kan worden verlengd. Indien de 
verlofduur wordt verlengd geeft dit ruimte om de toezichtcapaciteit anders aan te wenden voor 
onder meer huisbezoeken. 

Op grond van artikel 8 Wwm is hij die een wapen of munitie voorhanden heeft, zonder daartoe 
gerechtigd te zijn, verplicht deze terstond bij de korpschef in bewaring te geven. In beginsel 
kunnen de wapens en munitie tot in lengte der dagen bij de politie in bewaring worden gegeven. 
Om de lasten van de politie te beperken zal worden bezien of artikel 8 Wwm gewijzigd kan worden 
zodat de wapens, direct of na een nog nader te specificeren duur, door de eigenaar in bewaring 
kunnen worden gegeven aan een erkenninghouder tegen de daar geldende kosten dan wel dat de 
wapens worden verkocht/afgestaan. 

Aandachtspunten 
Als door de verlenging van de geldigheidsduur de contactmomenten anders worden 
ingevuld, dan wel minder worden, dient dit expliciet te worden toegelicht. 
Een verlof en akteduur van drie jaar betekent niet dat de jaarlijkse verplichtingen komen 
te vervallen zoals het verplichte lidmaatschap of het beschikken over een jachtgebied en 
verplichte schietbeurten. 
Echte efficiencywinst kan pas worden bereikt als deze eisen langs geautomatiseerde weg 
jaarlijks kunnen worden gecontroleerd. 
Het ligt in de rede om bij een verlenging van de geldigheidsduur nader te bepalen 
uitzonderingen op te nemen. Aan beginnende en jonge schutters kunnen bijvoorbeeld 
aanvullende eisen worden gesteld, hetzij in beperking van de eerste verlof- of akteduur, 
hetzij in extra thuiscontroles. 
Voor wat betreft het verlengen van de geldigheidsduur van de jachtakten zal afstemming 
worden gezocht met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
De (nieuwe) maatregelen die samenhangen met de verlenging dienen voldoende 
geïmplementeerd te zijn om de verruiming van de geldigheidsduur mogelijk te maken. Het 

https://www.onderzoeksraad.nlinl/page/1649/onderzoek-naar-nederlandse-systeem-ter-beheersing-van-
legaal   
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afnemen van de e-screener bij elke (verlengings)aanvraag is in ieder geval een van de 
voorwaarden om de geldigheidsduur te verlengen. 

- Het terugdringen van de administratieve lasten moet uitdrukkelijk niet worden begrepen 
als de wens tot het verminderen van het versterkte veiligheidsniveau. Het is de wens tot 
het wegnemen van de meer (bureaucratische) administratieve lasten in het proces van 
toetsing en toezicht die niet bijdragen aan het hogere veiligheidsniveau. Als er voldoende 
vertrouwen is in het continue toezicht (real-time' toetsen) op houders van een 
wapenvergunning is het goed verdedigbaar om niet jaarlijks het administratieve 
vergunningverlening proces (volledig) te herhalen. 

- In 2017 is een Motie aangenomen van het lid Van der Staaij (SGP) om te bezien hoe 
lastenverzwaring voor vergunninghouders zo veel mogelijk vermeden kan worden, 
bijvoorbeeld door verlenging van de looptijd van een jachtakte of andere vergunning voor 
een jaar.5  

- De leges voor een vergunningaanvraag bij de politie zijn niet kostendekkend. Bij het 
terugdringen van de administratieve lasten zal hier naar gekeken worden. 

- Overige opgehaalde verbetermogelijkheden die kunnen leiden tot het verminderen van de 
administratieve lasten zijn interessant en kunnen waar mogelijk worden meegenomen in 
dit traject. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34432-11.pdf  
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7. Knelpunt juridische basis voor het Gebruik van de e-screener voor elke 
fverlenainas)aanvraaa  

Onder de huidige wet is op basis van artikel 6a het meewerken van een aanvrager aan een door 
Onze Minister aangewezen onderzoek niet van toepassing op de aanvraag van een persoon die 
reeds in het bezit is van een ontheffing, erkenning of verlof waarvan de geldigheidsduur nog niet is 
verstreken, tenzij de toepassing naar het oordeel van de korpschef of Onze Minister, noodzakelijk 
is voor een deugdelijke beoordeling van het 'vrees voor misbruik-criterium'. 

Oplossingsrichting 
Op wetsniveau bepalen dat het instrument (de e-screener) voor elke (verlengings)aanvraag (van 
een ontheffing, erkenning of verlof) wordt toegepast, zodra de e-screener geëvalueerd is door TNO 
en de uitvoeringspraktijk van de politie en Justis is ingesteld op het instrument. Dit betekent dat 
het gedeelte van het WM-32 formulier dat ziet op risicofactoren in de psychische gesteldheid 
geheel uitgefaseerd wordt. 

Aandachtspunten 
- De werking van het instrument wordt getoetst door drie deskundigen. Zodra dit 

deskundigenbericht klaar is is toegezegd om de Kamer hierover informeren. 
- Met de invoering van de e-screener is een instructie aan de korpschef uitgevaardigd over 

hoe een medewerker korpscheftaken in bepaalde gevallen dient te handelen. Dit zal 
worden opgenomen in de Circulaire wapens en munitie zodra deze instructie goed is 
geland in de praktijk, zodat transparant en geborgd is waar de aanvrager aan toe is. 
Gelet op het eerdere implementatietraject van de e-screener is het van belang om bij het 
invoeren van de e-screener voor alle aanvragers de volgordelijkheid van de te volgen 
stappen helder uit een te zetten. Een goede afstemming met alle belanghebbende partijen 
dient te zorgen voor een begrijpelijke en eenduidige uitvoering, hetgeen van belang is voor 
alle belanghebbende partijen. 
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8. Knelpunt ontbreken 'lichte' erkenning 

Voor de wet wordt voor uiteenlopende bedrijfsmatige toepassingen dezelfde vaktechnische 
vaardigheid en kennis verlangd: de wettelijke vakbekwaamheidseis voor een erkenning. De eisen 
voor het vakdiploma zijn dusdanig zwaar dat het behalen daarvan voor de kandidaten een 
aanzienlijke investering in tijd, geld en inzet vergt. Voor het verantwoord kunnen verrichten van 
bijvoorbeeld de 
wapenhandel is dat gerechtvaardigd. Er zijn echter bedrijfsvormen die slechts een beperkt aantal 
handelingen vereisen, zoals bedrijven die: 

- wapens en munitie ter beschikking stellen voor beoefening van de schietsport op 
schietbanen; 

- apparaten en munitie voor het slachten of voor signaaldoeleinden verhandelen; 
- airsoft wapens ter beschikking stellen voor recreatieve doeleinden. 

Aan deze bedrijven worden onnodig zware eisen gesteld. Nadeel is bovendien, dat als een dergelijk 
bedrijf eenmaal de vakbekwaamheidseis heeft behaald, de weg open ligt om ook vuurwapens en 
munitie te mogen verhandelen. Dit werkt een ongewenste groei aan distributiepunten van 
vuurwapens en munitie in de hand. 

Oplossingsrichting 
Invoering van een gedeeltelijke bevoegdheid (lichte erkenning) naast de volledige bevoegdheid. 
Net  als bij de 'volwaardige' erkenning zal hierbij ook aan de vakbekwaamheid dienen te worden 
voldaan. 

Aandachtspunten 
- Er dient een limitatieve lijst te worden opgesteld met bedrijven die in aanmerking komen 

voor de gedeeltelijke bevoegdheid c.q. lichte erkenning. 
- Politieacademie heeft zich hierover eerder positief uitgelaten. Bezien of de politieacademie 

de opleiding (vakbekwaamheid) wil onderzoeken/opzetten/aanbieden en toetsen. 
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9. Stroomlijnen van definities 

Met de implementatie van de vuurwapenrichtlijn zijn noodgedwongen twee definities van onder 
andere de term vuurwapens in de wet gekomen. Het is wenselijk deze samen te trekken waarbij 
de Europese definities algemeen geldend worden. 
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10. Aanpak van illegaal wapenbezit en -handel: voorkomen dat munitie via de legale 
wapenhandel of de schietsport in het criminele milieu terecht komt 

Bij brief van 14 november 2018 heeft MinJenV de Kamer geïnformeerd over de Veiligheidsagenda 
en de daarin opgenomen beleidsdoelstellingen voor de komende vier jaar (2019-2022) heeft 
vastgesteld.6  In de Veiligheidsagenda is opgenomen dat door de politie onder meer zal worden 
geprioriteerd op de aanpak van illegaal wapenbezit en -handel. Ten behoeve van deze aanpak 
wordt een actieprogramma opgesteld. Hoewel het actieprogramma nog niet is vastgesteld blijkt 
dat het tegengaan van weglekken van wapens en munitie uit het sportschutterscircuit een bijdrage 
kan leveren aan het verminderen van de beschikbaarheid van wapens, munitie en 
explosieven/handgranaten. 

Tevens blijkt uit de publicatie door Politie&Wetenschap van het onderzoeksrapport 'De lading van  
vuurwapens - Een onderzoek naar de impact van illegale vuurwapens in Nederland' dat er veel 
illegale wapens in omloop zijn, maar dat voor veel wapens het verkrijgen van de juiste munitie een 
probleem is. De kans is groot dat er een relatie tussen de boven- en onderwereld ontstaat doordat 
munitie via de legale wapenhandel of de schietsport in het criminele milieu terecht komt. Er is 
immers vraag en dus geld mee te verdienen. De registratie en verkoop van munitie zou in 
Europees verband moeten worden verbeterd. Vanuit de schietsport en jagersvereniging wordt dit 
beaamd en aangegeven dat men graag samen met de overheid op wil treden om de legale 
schietsport schoon te houden en criminelen aan te pakken. 

Oplossingsrichting 
Verlofhouders mogen momenteel maximaal 10.000 stuks eenheidspatronen voorhanden hebben. 
Om gebruik van legale munitie voor wapengeweld te voorkomen kan in regelgeving de 
hoeveelheid munitie die verlofhouders legaal voorhanden mogen hebben worden beperkt. 

Tevens dient er een gesloten systeem op munitie tussen schietverenigingen en wapenhandel te 
worden ingericht. 

Aandachtspunten 
De Wwm biedt de mogelijkheid om verschillende schietsportdisciplines uit te oefenen. Past 
een beperking van het maximum aantal stuks munitie tot XX hierbij? Wat zijn de gevolgen 
van een verlaging voor de uitoefening van enkele schietsportdisciplines. Denk bijvoorbeeld 
aan het voorhanden hebben van verschillende soorten wapens en daarbij behorende 
verschillende soorten munitie 

- Het is van belang dat de oplossingen niet voor onnodige administratieve lasten zorgen (zie 
punt 6 'Knelpunt wegnemen van administratieve lasten'). 

- Bezien of het in de rede ligt om voor enkele soorten munitie nader te bepalen 
uitzonderingen op te nemen? Munitie die bijvoorbeeld geschikt is voor wapens die niet 
interessant zijn voor in het criminele circuit. 
Het is van belang om de twee verschillende portefeuilles bij de politie, aanpak illegale 
wapens en KC-taken, goed mee te nemen in dit traject en dat de gemaakte afspraken 
worden herkend. 
Kan een beperking van het aantal stuks munitie dat voorhanden mag worden gehouden 
ook leiden tot wijziging van artikel 6 Besluit wapens en munitie? In voornoemd artikel is 
opgenomen dat onder een verdachte transactie in de zin van artikel 9a, eerste lid, van de 
wet in ieder geval wordt verstaan een transactie van een of meerdere aankopen voor 
munitie binnen een week waarbij de koper meer dan 10.000 patronen heeft aangeschaft. 
In het NOS persbericht en in een artikel van de Volkskrant van 20 april 2020 geven de 
politie en het OM aan dat er in Nederland strengere wetten moeten komen om het bezit 
van munitie aan banden te leggen. Verder wordt in het persbericht het beperken van de 
toegestane hoeveelheid munitie die een sportschutter voorhanden, mag hebben genoemd 
(thans 10.000 stuks munitie) om te voorkomen dat legaal aangekochte munitie in het 
criminele milieu belandt. 

Kamerstukken II 2018/19, 28684, nr. 540 
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- Dient naast het beperken van de hoeveelheid munitie die voorhanden mag worden 
gehouden ook iets aan de strafmaat te worden gedaan? 
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11. Knelpunt van de zwarte liist bil de KNSA 

Meldingen van schietverenigingen aan de KNSA ten behoeve van de zwarte lijst bevatten mogelijk 
bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens. 
Op grond van artikel 10 van de AVG is het verwerken en delen van strafrechtelijke gegevens 
alleen toegestaan als dit plaatsvindt onder toezicht van de overheid, of als het bij wet is geregeld 
en deze wet voorziet in voldoende passende waarborgen voor de betrokkenen. 
De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is volgens artikel 9, eerste lid van de AVG 
verboden, tenzij een uitzondering uit de (U)AVG van toepassing is. 
Voor de verwerking van deze gegevens ten behoeve van de zwarte lijst geldt dat adequate kaders 
moeten worden opgesteld voor de verwerking van deze gegevens, zoals de bewaartermijn van de 
gegevens. Bovendien dient er een uitzonderingsgrond te zijn voor de verwerking van bijzondere 
en/of strafrechtelijke gegevens. 

In het verlengende van de zwarte lijst is er nog een 2de knelpunt. 
Schietverenigingen doen navraag bij aspirant-leden omtrent psychische stoornissen, persoonlijke 
stoornissen, traumatische ervaringen, verslavingen, stressvolle omstandigheden, enzovoorts. Het 
gaat hier om verwerking van bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over de (psychische) 
gezondheid. Schietverenigingen blijven ook gedurende het lidmaatschap hierop monitoren. Ook 
hier geldt dat er een adequate wettelijke uitzonderingsgrond dient te zijn voor de verwerking van 
deze bijzondere gegevens. 

Oplossingsrichting 
Creëren van een wettelijke basis (met een kader) zodat de KNSA een zwarte lijst kan bijhouden 
naar aanleiding van meldingen van schietverenigingen. 

Creëren van een wettelijke basis zodat schietverenigingen bij nieuwe leden navraag kunnen doen 
omtrent hun psychische gesteldheid en dat schietverenigingen gedurende hun lidmaatschap hierop 
mogen monitoren. 

Aandachtspunten 
- Het hanteren van een zwarte lijst door de KNSA is ook in het belang van de Minister van 

JenV. Door een persoon op de zwarte lijst van de KNSA te registreren kan worden 
voorkomen dat deze persoon later weer gewoon bij een andere schietsportvereniging lid 
kan worden, met alle veiligheidsrisico's van dien voor de maatschappij maar ook voor de 
schietsport zelf. 

- Goed bekijken wat een wetsaanpassing vergt. 
- Het is van belang dit punt te bespreken met de KNSA (eventueel in een apart overleg). 
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12. Knelpunten van de aangewezen schietsportdisciplines in biilage C8 van de Cwm  

Knelpunt 1 
De disciplines (met wapen eisen) staan nu in bijlage C8 van de Cwm. Dit als uitwerking van het 
criterium redelijk belang in artikel 28 van de Wwm. Daar wordt bij een aanvraag aan getoetst. De 
vraag is of dat overeind blijft bij de rechtbank. Het zou een te ruime uitleg van het criterium 
'redelijk belang' kunnen zijn. Justis is in afwachting van een uitspraak van de rechtbank. 

Knelpunt 2 
De sporttechnische eisen staan in de regelementen van de KNSA, niet in bijlage C8. Daar wordt 
aan getoetst. Hier is de vraag of deze toets bij de rechter stand houdt. Op dit punt is er al wel een 
uitspraak. Hierbij is het de vraag of deze uitspraak over de hele breedte van sporttechnische eisen 
representatief is, maar het ziet er in ieder geval niet best uit. Een overweging is bijvoorbeeld dat 
"de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) in haar uitspraak van 20 
november 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:2080) heel duidelijk als oordeel heeft uitgesproken dat een 
weigering als de onderhavige niet kan worden gebaseerd op (enkel) het beleid van de KNSA". De 
sporttechnische eisen zijn beleid van de KNSA. 

Oplossingsrichting 
1 De uitwerking van het criterium redelijk belang, middels het opnemen van de disciplines (met 
wapen eisen) in bijlage C8 van de Cwm, dient te worden geborgd in de hogere regelgeving. 

2 Bezien of de sporttechnische eisen zoals opgenomen in de reglementen van de KNSA geheel of 
gedeeltelijk dienen te worden vastgesteld door de Minister van JenV. 

Aandachtspunten 
- Goed bekijken wat een wetsaanpassing vergt en wat in lagere regelgeving geregeld kan 

worden. Het lijkt erop dat voor punt 2 in lagere regelgeving een aanpassing dient te 
worden verricht. Mogelijk in de RWM, waarbij een haakje in de Wwm wordt opgenomen. 

- Afstemming tussen de uitvoerende organisaties Politie, Justis en de KNSA is van belang. 
- Is het wenselijk dat op detailniveau alle voorschriften die de KNSA stelt worden 

opgenomen regelgeving? Dit zou kunnen leiden tot drempels voor ontwikkelingen in de 
schietsport. Een gevolg zou kunnen zijn dat telkenmale de regelgeving (op detail-niveau) 
dient te worden aangepast. Enige flexibiliteit op detailniveau kan ook wenselijk zijn. 
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7.1 

Werkgroep Advies ~NI — Agenda 17 november 2020 

Datum: 	 17 november 2020 
Aanvang: 	09.30 uur 
Start: 	 10.00 uur — 15:00 uur 
Lokatie: 	 Via Teams 
Adres: 	 N.v.t. 

1. Opening en mededelingen 
a. Begroting werkgroep advies 2021 —■ 
b. Secretariële ondersteunin - 
c. Vacaturevervulling — 	vervolg 

n 

2. Terugkoppeling vanuit het ministerie van J&V 
a. Afhandeling benoeming adviesgroepleden — Drs. 

3. Moderniseringstraject Wwm 
a. Reactie vanuit politie - bila e 
b. Stand van zaken - 	 - Ministerie van J&V 

4. Wetsvoorstel luchtdrukwapens 
a. Reactie vanuit politie — bijlage 
b. Stand van zaken wetsvoorstel luchtdrukwapens — Drs. 

5. Inventarisatie stand van zaken adviezen 
a. Afhandeling Advies Vickers — reeds verzonden vanwege beroepszaak 
b. Afhandeling Advies Tipman - SWG-T 
c. Advies schietsportdisciplines (stand van zaken — SWG - J 
d. Advies Pantzerfaust (stand van zaken 
e. Advies Pepperbal (stand van zaken) 
f. Afhandeling Advies Bumpstock / Binary trigger 	) 

6. Verslag vorige vergadering 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 



7.2 

ADVIES 
Beoordeling Vuurwapen " Nabootsing Vickers K" 

AANVRAAG 
NR. 2020-05 

Datum: 6 oktober 2020 

Aanvrager: Ministerie van Justitie en Veiligheid — Dienst Justis 
Mevr.Mr 

Onderwerp: Beoordeling Vuurwapen " Nabootsing Vickers K" 

ADVIES VAN Sub werkgroep techniek 28 oktober 2020 

ADVIES-
DATUM 

28 oktober 2020 

ADVIES AANLEIDING: 

Door een erkenning-houder in Noord Nederland zijn voorwerpen vervaardigd die een 
gelijkenis vertonen met een machinegeweer van het model Vickers K 

Door medewerkers van de afdeling Korpscheftaken (Noord Nederland) werd een dergelijk 
voorwerp bijgeschreven op een verlof t.b.v. Re-enactment en in het Verona vergunningen 
systeem Verona als een enkelloops kogelgeweer, merk: Eddy kaliber 14,5 BP. 
Blijkbaar werd dit voorwerp hierbij beoordeeld als zijnde een vuurwapen van de categorie III 
onder I van de WWM 

Binnen de afdeling Korpscheftaken was geen eenduidigheid over de categorisering van dit 
voorwerp op grond van de Wet wapens en munitie. Hierop werd een exemplaar, de Eddy 
MG ML 2018 0004, aangeleverd voor een collegiale toetsing bij de afdeling Wapens munitie 
en explosieven van de Politie Eenheid Noord Nederland. Hier is geen beschrijving - proces 
verbaal van opgemaakt maar werd gewezen op de mogelijkheid om een adviesaanvraag te 
doen bij de Werkgroep Advies. 

Het voorwerp is fotografisch vastgelegd bij de Politie Noord Nederland. De afbeeldingen zijn 
gedeeld op de vergadering van de adviesgroep op 9 april 2019. Hierbij was de mening dat er 
sprake was van een categorie II wapen en dat er geen ongevraagd advies werd gegeven. 

Door de afdeling Korpscheftaken Noord Nederland werd een aanvraag tot bijschrijven op 
een verlof t.b.v. Re-enactment van de voormelde voorwerpen "EDDY Kaliber 14,5 BP" 
geweigerd. 

Als weigeringsgronden zijn aangevoerd: 

- het betreffen categorie II wapens —korpschef niet bevoegd. 
- replica's moderne vuurwapens mogen niet worden bijgeschreven involgde de Cwm2018. 

Door het Ministerie van Justitie en Veiligheid werd aangegeven dat in een lopende 
beroepszaak een onderbouwing wordt gemist m.b.t. categorisering van het voorwerp. 
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Behandeling 
Door de subgroep Techniek van de Adviesgroep Wet wapens en munitie is een nader 
onderzoek ingesteld naar het op een Vickers K gelijkende voorwerp. 

In verband met de beperkingen door de Covid-19 Pandemie werd dit gedaan in een overleg 
van de sub werkgroep techniek middels een life-stream video verbinding op 28 oktober 
2020 
Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de foto's welke zijn gemaakt bij de Politie 
Eenheid Noord Nederland en de mondelinge toelichting van het sub werkgroep lid die het 
voorwerp heeft bekeken toen het werd aangeboden bij afdeling Wapens, Munitie en 
Explosieven Noord Nederland. 

Het onderzoek is opgebouwd rond twee sub vragen, te weten: 
(1) of het voorwerp een vuurwapen is in de zin van artikel 1 onder 3 van de WWM en 
(2) onder welke categorie van artikel 2 onder 1 van de WWM het moet worden ingedeeld. 

Wettelijk kader  
Artikel 1 en 2 van de Wet wapens en munitie. 

Beoordeling vragen  

- Is het voorwerp een vuurwapen in de zin van artikel 1 onder 3 van de WWM? 

Het voorwerp is voorzien van een loop waarvan de achterkant gesloten is. Ter hoogte van 
de achterkant van de loop bevindt zich, aan de rechterzijde, een soort van "schoorsteentje" 
en zundgat zoals bij een percussiewapen. 

Het voorwerp is niet voorzien van een afvuurmechanisme. Gelet op de schroefdraad onder 
het schoorsteentje kan er kennelijk iets op bevestigd worden. (mogelijk een 
afvuurmechanisme al dan niet met een constructie om dit op afstand te doen). 

De loop van het voorwerp kan met een afgemeten hoeveelheid zwartkruit en een los 
projectiel worden geladen. Door het zundgat kan de kruitlading worden ontstoken en een 
projectiel (kogel) door de loop worden verschoten. 

Derhalve is het voorwerp een vuurwapen in de zin van artikel 1 onder 3 van de WWM. 

-Onder welke categorie van artikel 2 onder 1 van de WWM moet het voorwerp worden 
ingedeeld? 

Behalve de loop, het zundgat met schoorsteentje en een eventueel op te schroeven 
afvuurmechanisme is geen enkel onderdeel functioneel voor de werking van het 
vuurwapen. 

Het wapen is voorzien van NIET functionele onderdelen zoals een Trekker in de handgreep, 
een beweegbare grendelgreep aan de linkerzijde, een leeg model trommelmagazijn en een 
uitwerpopening voor hulzen aan de onderzijde. De kast van het wapen is niet voorzien van 
een afsluiter en een trekker mechanisme. 

De maker van het wapen heeft kennelijk de bedoeling, met deze Niet functionele 
onderdelen en vormgeving om een machinegeweer van het model Vickers K na te bootsen. 

Hoewel eenduidige wettelijke definitie van een geweer (net zo min als dat van een pistool of 
revolver) ontbreekt komt de toegepaste technische uitvoering van dit vuurwapen niet 
overeen met die van een geweer in het algemeen. 
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Een geweer kenmerkt zich naast een lange loop ook door: 
- aanwezigheid van een kolf om het wapen te schouderen om terugslag op te vangen; 
- draagbaar en bediening met twee handen; 

een inwendig, dan wel gedeeltelijk in- en uitwendig afvuurmechanisme voorzien van 
een trekker welke bediend wordt met de vinger van de linker- of rechterhand waar het 
wapen eveneens mee wordt vastgehouden. 

De enige overeenkomst van de "Eddy MG ML 0004" met bestaande geweren is de loop 
voorzien van een zundgat met "schoorsteentje". 

Categorisering artikel 2 onder 1 van de WWM 
Voor categorisering binnen artikel 2 van de WWM is redelijkerwijs alleen categorie II onder 
1° (vuurwapens die niet onder de andere categorieën vallen) van toepassing. Andere 
categorieën hebben betrekking op voorwerpen, wapens of op vuurwapens die qua aard en 
uitvoering volledig van de bewuste "Eddy MG ML" afwijken. 

Hoewel het eenduidig definiëren van een geweer moeilijk is , zou, voor het plaatsen onder 
Categorie III, onder 1° het begrip van 'een geweer' (of pistool of revolver) verder moeten 
worden opgerekt dan wat normaal gesproken onder dit begrip wordt verstaan. 

Derhalve valt het voorwerp onder Categorie II, sub 1° ingevolge artikel 2, onder 1 van de 
WWM.  

Conclusie  
(1) Het voorwerp is een vuurwapen in de zin van artikel 1 onder 3 van de Wwm. 
(2) Het voorwerp valt onder categorie II, sub 1° van artikel 2, onder 1 van de Wwm. 

BIJLAGEN 
	

Drie Fotobladen met afbeeldingen van Vuurwapen "Eddy MG ML 0004" 
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7.3 

ADVIES 
Beoordeling Tippmann Paintbal wapens 

AANVRAAG NR. 
2020-04 

Datum: 28-10-2020 

Aanvrager: 

Datum: 2 augustus 2017 

Onderwerp: Beoordeling en advies Paintbalwapens 

Opmerking behandelingsduur. 
Het verzoek voor beoordeling dateert van 2 augustus 2017. De behandeling van het verzoek 
heeft lange tijd stil gelegen vanwege het feit dat in de periode van 2017 tot en met 2018 de 
werkzaamheden van de adviesgroepleden stagneerden door het gemis aan een borging van 
een secretariële structuur. Sinds 2019 is een doorstart gemaakt met de werkzaamheden 
waarbij adviezen die uit beeld waren geraakt, wederom opgepakt zijn geweest. De 
subwerkgroep techniek heeft vervolgens de behandeling hiervan voortvarend opgepakt. 
Tussentijds is telefonisch contact geweest met de aanvrager. 

ADVIES VAN Subwerkgroep Techniek 

ADVIES-
DATUM 28-10-2020 

ADVIES Algemeen wettelijk kader: 

Paintballwapens zijn wapens waarmee projectielen worden verschoten door middel van 
lucht- of gasdruk. 
Gelet op de werking zijn paintballwapens lucht-, gas- of veerdrukwapens als bedoeld in de 
Wet wapens & munitie. 

Uitgangspunt bij de beoordeling of paintballwapens vallen onder: 

— Artikel 2 lid 1, Categorie IV sub 4°, lucht-, gas- of veerdrukwapens waarvan het 
voorhanden hebben vrij is, 

of vallen onder: 

— Artikel 2 lid 1 Categorie 1 sub 7°, voorwerpen die zodanig op een wapen gelijken dat zij 
voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn, 

is, of het wapen c.q. het voorwerp voor wat betreft vorm en afmeting een sprekende 
gelijkenis vertoond met een vuurwapen. Het gaat daarbij om een min of meer bewuste 
nabootsing van een vuurwapen. 

De toevoeging "sprekende" voor "gelijkenis" impliceert dat het moet gaan om een 
nagenoeg perfecte nabootsing. Een beperkte overeenkomst met een bestaand vuurwapen 
is onvoldoende. Dit voorkomt dat voorwerpen, die slechts geringe of althans niet voldoende 
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gelijkenis met een vuurwapen vertonen, door opsporende instanties al te lichtvaardig 
worden aangemerkt als wapen c.q. voorwerp van Categorie I. Bij de beoordeling ervan dient 
men zich te realiseren dat voor wapens c.q. voorwerpen van Categorie I zeer strenge regels 
gelden en dat op het bezit ervan zware straffen zijn gesteld. 

Dat in de tekst van Artikel 3, lid a van de RWM gesproken wordt van "vuurwapens" 
(meervoud), geeft aan dat het niet per sé hoeft te gaan om een nabootsing van één 
specifiek type vuurwapen. Bepalend is of het wapen c.q. het voorwerp gelijkt op een 
vuurwapen in het algemeen en als zodanig voor bedreiging of afdreiging geschikt is. 

De voorwaarden die gelden om te voldoen aan het criterium "sprekende gelijkenis" zijn 
primair de vorm van het wapen c.q. het voorwerp en in mindere mate de afmetingen ervan. 
De vorm moet voldoen aan die van vuurwapens in het algemeen. 

De afmetingen moeten in het algemeen overeenkomen met de afmetingen van bestaande 
vuurwapens. Een verschil van enkele centimeters is niet van belang. 

Het criterium "afmetingen" is ondergeschikt aan het criterium "vorm", vanwege het feit dat 
steeds meer vuurwapens op de markt zijn verschenen met totaal uiteenlopende 
afmetingen. 

Uitgangspunt toetsingskader Werkgroep advies: 

Als uitgangspunt hanteert de werkgroep advies het toetsingskader dat is opgesteld door de 
werkgroep Advies Wet wapens en munitie in een advies aan de Dienst Justis van het 
ministerie van Justitie. Deze beschreven wijze van toetsen is overgenomen door het 
Gerechtshof Amsterdam in een arrest van 8 mei 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ9977. 

Dit toetsingskader houdt in dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een 
sprekende gelijkenis de volgende stappen moeten worden doorlopen: 

1. Is sprake van een (vrijwel) exacte kopie van één bepaald merk en model? 

Is dit het geval, dan moeten het merk en het model vuurwapen worden benoemd en kan 
het wapen onder categorie 1, onder 7° van artikel 2 lid 1 WWM worden geplaatst. 

2. Als geen sprake is van een kopie kan worden gekeken of het gaat om een bewuste 
nabootsing van een vuurwapen zonder dat de maker hierbij één bepaald merk en model 
voor ogen heeft gestaan. 

Dit kan worden gedaan door het aantonen van niet-functionele onderdelen die de 
kennelijke bedoeling hebben om het wapen het uiterlijk van een vuurwapen te geven. 
Voorbeelden van niet-functionele onderdelen zijn een uitsparing in het huis van een 
luchtdrukgeweer, welke een hulsuitwerpvenster moet voorstellen; een pseudo-vuurselector 
en een pseudo-patroonhouder. 

Behandeling 

Door de subgroep Techniek van de Adviesgroep Wet wapens en munitie zijn onder 
vernoemde paintballwapens aan de hand van aangeleverde foto's beoordeeld. 
Het gaat om de volgende wapens van het merk Tippmann en de onderstaande modellen: 
1. MP1 
2. XR1 
3. AR1 
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4. TMC M4 Carbine 
5. MP2 

In verband met de beperkingen door de Covid-19 pandemie is de beoordeling gedaan in 
een overleg van de subgroep Techniek door middel van een life-stream video verbinding 
op 28 oktober 2020. Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van de foto's welke zijn 
gemaakt door het NFI. 

Beoordeling wapens 

Tippmann model MP1: 
Dit wapen vertoont een sprekende gelijkenis met een vuurwapen en dient derhalve te 
worden gezien als een voorwerp, vallende onder Artikel 2 lid 1-Categorie I sub 7°WWM. 
Het wapen vertoont niet-functionele uiterlijke kenmerken van een machinepistool en is als 
zodanig voor bedreiging of afdreiging geschikt. 

Tippmann model XR1: 
Dit wapen vertoont een sprekende gelijkenis met een vuurwapen en dient derhalve te 
worden gezien als een voorwerp, vallende onder Artikel 2 lid 1-Categorie I sub 7°WWM. 
Het wapen vertoont niet-functionele uiterlijke kenmerken van een machinepistool en is als 
zodanig voor bedreiging of afdreiging geschikt. 

Tippmann model AR1: 
Dit wapen vertoont een sprekende gelijkenis met een vuurwapen en dient derhalve te 
worden gezien als een voorwerp, vallende onder Artikel 2 lid 1-Categorie I sub 7°WWM. 
Het wapen vertoont niet-functionele uiterlijke kenmerken van een machinepistool en is als 
zodanig voor bedreiging of afdreiging geschikt. 

Tippmann TMC M4 Carbine: 
Dit wapen vertoont een sprekende gelijkenis met een vuurwapen en dient derhalve te 
worden gezien als een voorwerp, vallende onder Artikel 2 lid 1-Categorie I sub 7°WWM. 
Het wapen vertoont niet-functionele uiterlijke kenmerken van een machinegeweer model 
AR15/M16, kaliber 5,56x45mm en is als zodanig voor bedreiging of afdreiging geschikt. 

Tippmann MP2: 
Dit wapen vertoont een sprekende gelijkenis met een vuurwapen en dient derhalve te 
worden gezien als een voorwerp, vallende onder Artikel 2 lid 1-Categorie I sub 7°WWM. 
Het wapen vertoont niet-functionele uiterlijke kenmerken van een machinepistool en is als 
zodanig voor bedreiging of afdreiging geschikt. 

Advies 

Gelet op de huidige wetgeving adviseert de Werkgroep Advies wet wapens en munitie als 
volgt. 

De volgende paintballwapens zijn te beschouwen als wapens, vallend onder Artikel 2 lid 1-
Categorie I sub 70: 

Merk Tippmann, modellen: 
1. MP1 
2. XR1 
3. AR1 
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4. TMC M4 Carbine 
5. MP2 

BIJLAGEN 
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7.4 

Werkgroep Advies WWM — Conceptverslag 17 november 2020 

Datum: 	 17 november 2020 
Aanvang: 	12.30 uur 
Locatie: 	 Via Teams 
Adres: 	 N.v.t. 

1. Opening en mededelingen 
Voorzitter heet iedereen welkom. Er is bericht van afwezigheid ontvangen van 

en 

a. Begroting werkgroep advies 2021 — 
Vlak voor de vergadering heeft Toon nog via de mail aan ffl en 

de aan e aste begroting gemaild. Het totale bedra komt uit op ca € 
15.000,= 	gaat verder uitzoeken samen met 	op welke 
wi.ze de toekenning in het verleden gebeurde. 

geeft aan dat voor zover nu bekend het parket AM Amsterdam in de 
persoon van a11 	 de betalingen verzorgd en bi'houdt. 
Waarschijnlijk is het budget daar dus belegd. 	en 	stemmen 
verder af en koppelen dit de volgende vergadering terug. 

b. Secretariële ondersteuning - 
Er is overleg geweest met een secretaresse die werkzaam is binnen de PA. 
Zij heeft hiervoor eventueel belangstelling echter 	kan pas serieus 
een gesprek met haar leidinggevende voeren vwb het inkopen van de 
gewenste uren, als het budget ook daadwerkelijk is toegekend. 	zal 
wel de leidinggevende alvast benaderen vwb zijn 'voorlopige' 
instemming. 

c. Vacaturevervulling — 	vervolg 

2. Terugkoppeling vanuit het ministerie van J&V 
a. Afhandeling benoeming adviesgroepleden — Drs. 
b. Ontwikkelingen messenverbod jeugdigen 

3. Moderniseringstraject Wwm 
a. Reactie vanuit politie - bila e 
b. Stand van zaken - 	 - Ministerie van J&V 

4. Wetsvoorstel luchtdrukwapens 
a. Reactie vanuit politie — bijlage 
b. Stand van zaken wetsvoorstel luchtdrukwapens — Drs. 

5. Inventarisatie stand van zaken adviezen 
a. Afhandeling Advies Vickers — reeds verzonden vanwege beroepszaak 
b. Afhandeling Advies Tipman - SWG-T 



c. Advies schietsportdisciplines (stand van zaken — SWG - J 
d. Advies Pantzerfaust (stand van zaken 
e. Advies Pepperbal (stand van zaken) 
f. Afhandeling Advies Bumpstock / Binary trigger 	) 

6. Verslag vorige vergadering 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 


