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Wapens en munitie

Wat houdt de Wet wapens en munitie in? Welke wapens zijn in ons

land verboden? En waar moet u op letten als u een wapen bezit of

wilt aanschaffen? Deze brochure vertelt u in het kort wat de belang-

rijkste regels zijn op het gebied van wapens en munitie.

Heeft u na het lezen van ‘Wapens en munitie’ nog vragen, dan kunt u

contact opnemen met de instanties die achterin deze brochure ver-

meld staan. Voor wapenverzamelaars en sportschutters bestaan er

factsheets met aanvullende informatie.
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Over wapens en munitie

Bezit van vuurwapens brengt risico’s met zich mee: ongelukken, escalatie van

geweld, wapens die in verkeerde handen vallen. 

Justitie werkt aan een veiliger samenleving. Goede wetten en regels kunnen

daar een bijdrage aan leveren. Het doel van de Wet wapens en munitie is het

tegengaan van het illegale bezit van wapens en munitie en het zoveel mogelijk

beheersen van het legale bezit ervan. Het is belangrijk dat u weet aan welke

regels u zich moet houden als u een wapen bezit of aanschaft.

Op illegaal bezit en illegale handel staan forse boetes en gevangenisstraffen.

Voor legaal bezit gelden strikte regels. Justitie en politie werken nauw samen

om de veiligheid rondom wapenbezit te waarborgen. Zo heeft de politie op

grond van de Wet wapens en munitie vergaande bevoegdheden om voertuigen

te doorzoeken  en om personen te fouilleren. Om mensen bewust te maken van

de gevaren van het bezit van illegale wapens vond de afgelopen jaren tweemaal

met succes een wapeninlevercampagne plaats.
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De Wet wapens en munitie

Opbouw wetgeving

De wapenwetgeving in Nederland is opgebouwd uit:

- de Wet wapens en munitie; dit is de formele wet

- de Regeling wapens en munitie; hierin staat de nadere uitwerking van de wet

door de minister van Justitie

- de Circulaire wapens en munitie; hierin staan nadere aanwijzingen van de

minister van Justitie aan de korpschefs van politie over de uitvoering van de

wet en het beleid dat de minister van Justitie daarbij voert

Sinds 1 januari 1997 is de herziene Wet wapens en munitie van kracht.

Maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitwerking en uit-

voering van de Wet wapens en munitie worden opgenomen in de Circulaire en

de Regeling. De inhoud van de Regeling en de Circulaire wordt dan ook regel-

matig aangepast.

Inhoud Wet

De Wet wapens en munitie houdt het volgende in: 

- Wapens en munitie zijn ingedeeld in verschillende categorieën. 

- Per categorie gelden verschillende verboden. Dat betekent dat per categorie

bepaalde handelingen (zoals het vervoeren of dragen van een wapen) verbo-

den zijn. 

- Deze verboden gelden in principe voor iedereen, maar voor bepaalde

beroepsgroepen (zoals het leger en de politie) bestaan uitzonderingen. 

- Daarnaast gelden er vrijstellingen (algemene uitzonderingen) voor bepaalde

wapen- en munitiecategorieën. Voorbeelden daarvan zijn antieke wapens en

sommige noodsignaalmiddelen. Iedereen mag dergelijke wapens en munitie

zonder vergunning aanschaffen.

- Verder kunnen er vergunningen worden aangevraagd voor het verrichten

van handelingen met wapens en/of munitie  die in beginsel verboden zijn.

Voor aanvraag, toewijzing en behoud van een vergunning gelden allerlei

voorwaarden en beperkingen. 
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Een toelichting op de wapen- en munitiecategorieën, de handelingen, de ver-

bodsbepalingen en de uitzonderingen daarop vindt u in de volgende hoofd-

stukken.
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Schematische indeling Wet wapens en munitie

De Wet

Wet wapens en munitie

(formele wet)

Uitwerking

Regeling (uitwerking door minister)

Circulaire (aanwijzingen voor

korpschefs en beleidsregels)

Wapen- en munitiecategorieën

Verboden handelingen

Afwijken van een verbod:

Wanneer? Voor wie?

Uitzonderingen Bepaalde beroepsgroepen, zoals krijgs-

macht en politie. Voor deze groepen gel-

den speciale regels.

Vrijstellingen Een ieder die aan de vrijstellingsvoorwaar-

den voldoet. Bijvoorbeeld vrijstelling van

verbod tot dragen van wapens uit catego-

rie IV voor personen die in officieel tenue

meelopen in een optocht.

Vergunningen Individuele personen/groepen die aan

bepaalde eisen voldoen.  Voorbeelden:

jagers, sportschutters, verzamelaars.
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Wapen- en munitiecategorieën

Wapens en munitie zijn volgens de wet ingedeeld in categorieën. De Wet

wapens en munitie geeft voor elke categorie aan welke handelingen met

wapens verboden zijn en voor wie en wanneer dit van toepassing is. Ook is

vastgelegd wanneer daarop een uitzondering kan worden gemaakt. 

De indeling voor wapens is als volgt:

Categorie I: Ongewenste niet-vuurwapens zoals stiletto’s, werpmessen, vlin-

dermessen, boksbeugels, katapulten, pijlen met snijdende delen. Ook speel-

goedwapens en lucht-, gas- en veerdrukwapens die zo sterk op echte wapens

lijken dat ze voor bedreiging gebruikt kunnen worden vallen onder deze cate-

gorie. 

Categorie II:  Militaire wapens, zoals volautomatische vuurwapens en hand-

granaten. Ook voorwerpen met giftige, weerloosmakende of traanverwekken-

de stoffen zoals pepperspray, vallen binnen deze categorie. 

Categorie III: Pistolen, revolvers en geweren. Alarmpistolen en werpmessen

vallen eveneens onder categorie III.

Categorie IV: Blanke wapens (messen), zwaarden, degens, wapenstokken, lucht-

drukwapens, harpoenen en kruisbogen. Ook voorwerpen die op zich niet als

wapen bedoeld zijn, maar wel op die manier gebruikt kunnen worden (bijvoor-

beeld een honkbalknuppel tijdens een demonstratie of een keukenmes tijdens

een gevecht) vallen onder bepaalde omstandigheden binnen deze categorie. 

Munitie is ingedeeld in categorieën overeenkomstig de indeling van wapens.

Dat betekent dat categorie II in het algemeen die munitie bevat die nodig is

voor de wapens uit categorie II en dat categorie III alle overige munitie bevat.

Voor munitie bestaat dus geen categorie I en geen categorie IV, omdat de

wapens uit deze categorieën geen vuurwapens bevatten.

In bijlage 1 achterin deze brochure vindt u een uitgebreid overzicht van alle

categorieën.
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Welke wapens zijn verboden?

In principe zijn in Nederland alle wapens en munitie uit categorie I tot en met

III verboden. Dit verbod geldt dus ook voor nepwapens, realistisch uitziende

speelgoedwapens, diverse messen (zoals stiletto’s) en zelfverdedigingswapens

zoals pepperspray en traangas! Hetzelfde geldt voor messen die niet door

metaaldetectoren kunnen worden herkend en voor speelgoedwapens die een

andere kleur dan echte wapens hebben maar nog wel realistisch ogen.

Wel kunnen voor wapens en munitie uit deze categorieën vergunningen wor-

den verleend aan bepaalde groepen, zoals sportschutters of jagers. Voor hen

gelden per wapencategorie ook weer allerlei regels en beperkingen. 

Inleveren wapens

Bent u in het bezit van wapens en/of munitie uit categorie I, II en/of III? En

heeft u hiervoor geen vergunning? Dan begaat u in beginsel een overtreding

van de Wet wapens en munitie, omdat u onbevoegd in het bezit bent van ver-

boden wapens en/of munitie. Deze wapen(s) en/of munitie dient u dan ook zo

spoedig mogelijk in te leveren bij het politiebureau.

De ingezamelde wapens zullen worden vernietigd. Voordat dit gebeurt, wor-

den ze nog wel bekeken op cultuurhistorische waarde. Bijzondere wapens wor-

den niet vernietigd, maar worden aan een wapen- of oorlogsmuseum geschon-

ken.

Vragen?

Wilt u weten onder welke categorie een bepaald wapen of bepaalde munitie

valt? Of vraagt u zich af of u in het bezit bent van een verboden wapen? Neem

dan contact op met de afdeling Bijzondere wetten van het politiebureau in uw

regio.
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Verboden handelingen

Wat betreft het gebruik van de wapens wordt een onderscheid gemaakt tussen

de volgende handelingen:

- Het dragen, dat wil zeggen: het onverpakt en dus gebruiksklaar bij zich heb-

ben op openbare plaatsen. Onder dragen wordt niet alleen het aan/op het

lichaam dragen van een wapen bedoeld (bijvoorbeeld door middel van een

holster), maar ook het onmiddellijk binnen bereik hebben van een wapen.

Als bijvoorbeeld de bestuurder van een auto een wapen onverpakt in zijn

dashboardkastje  heeft liggen dan wordt dit aangemerkt als het ‘dragen’ van

een wapen.

- Het voorhanden hebben, dat wil zeggen: op een bepaalde (privé)plaats over

de wapens kunnen beschikken. Als  bijvoorbeeld een vergunninghouder

thuis een wapen in een kluis bewaart en hij zich vijftig kilometer van zijn

huis bevindt, dan heeft hij dat wapen nog steeds voorhanden. Hij kan

immers wanneer hij maar wil teruggaan naar zijn huis om het te pakken.

Voorhanden hebben betekent dus niet dat men een wapen letterlijk binnen

handbereik moet hebben.

- Het vervoeren, dat wil zeggen: het op de openbare weg of andere voor het

publiek toegankelijke plaatsen bij zich hebben van een wapen (en/of muni-

tie) dat zodanig is verpakt, dat het niet voor onmiddellijk gebruik kan wor-

den aangewend.

- Het doen binnenkomen en uitgaan, dat wil zeggen: het invoeren en uitvoeren

van wapens en munitie.

- Het doorvoeren, dat wil zeggen: het invoeren van wapens en/of munitie

gevolgd door het  uitvoeren van de wapens en / of munitie.

- Het vervaardigen, herstellen of transformeren van wapens en het verhandelen

van wapens.

In principe zijn alle bovenstaande handelingen verboden, maar in een aantal

gevallen kan een uitzondering worden gemaakt. Dit verschilt per wapencate-

gorie en men moet per handeling de benodigde vergunning aanvragen. Over

deze uitzonderingen en vergunningen leest u meer in de volgende hoofdstuk-

ken.
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In bijlage 2 achterin deze brochure vindt u een overzicht van verboden hande-

lingen per categorie
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Afwijken van een verbod

Er zijn in de wet  uitzonderingen, vrijstellingen en regels opgenomen, waardoor

sommige in de wet opgenomen verboden, niet van toepassing zijn op bepaalde

groepen of individuen (al dan niet na toekenning van een vergunning). 

Uitzonderingen

In de Wet wapens en munitie is een aantal belangrijke uitzonderingen op een

aantal verbodsbepalingen opgenomen. Deze gelden echter alleen voor bepaal-

de beroepsgroepen, zoals de krijgsmacht en de politie.

Vrijstelling

Een vrijstelling is een algemene uitzondering op een wettelijk verbod. Een vrij-

stelling geldt alleen voor bepaalde groepen en hoeft niet te worden aange-

vraagd. Zo is het minderjarigen bijvoorbeeld verboden een wapen uit categorie

IV voorhanden te hebben. Zijn ze echter lid van een schietvereniging, dan wor-

den ze hiervan vrijgesteld. Vrijstellingen zijn terug te vinden in de Regeling

wapens en munitie. Een vrijstelling kan verleend worden om een van de rede-

nen die in artikel 4 van de wet genoemd worden, zoals:

- voor gebruik ongeschikte wapens;

- antieke wapens;

- wapens en munitie voor een verzameling of wandversiering;

- voorwerpen voor beroepsdoeleinden (bijvoorbeeld schiethamers of schiet-

maskers voor het slachten van vee);

- noodsignaalmiddelen en munitie;

- demonstratiemateriaal.

Vergunningen

Naast deze algemene vrijstellingen kunnen er op grond van de wet individuele

vergunningen worden verleend voor het verrichten van specifieke handelin-

gen met wapens en / of munitie. Dergelijke vergunningen moeten worden aan-

gevraagd.
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Soorten vergunningen:

- Een ontheffing is een individuele uitzondering op een wettelijk verbod en

wordt alleen toegekend aan personen die voldoen aan de in de Circulaire

wapens en munitie gestelde voorwaarden. Een ontheffing moet worden aan-

gevraagd bij de minister van Justitie. Deze uitzonderingsmogelijkheid wordt

door de minister van Justitie terughoudend toegepast. 

- Een verlof is een vergunning voor een bepaalde handeling. Verlof moet wor-

den aangevraagd bij de politie en wordt afgegeven door de korpschef. Een

verlof is hooguit een jaar geldig en kan daarna eventueel worden verlengd.

- Een erkenning is een vergunning voor het bedrijfsmatig hanteren van

wapens (verkoop, verhuur, reparatie, enz.). Een erkenning moet worden

aangevraagd  bij de politie en wordt afgegeven door de korpschef. Een erken-

ning is geldig voor maximaal vijf jaar en kan telkens met vijf jaar worden ver-

lengd.

- Een consent is een vergunning tot invoer, uitvoer of doorvoer. Een consent

moet worden aangevraagd bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU)

van het ministerie van Financiën en wordt ook afgegeven door de CDIU. Een

consent is geldig voor eenmalige invoer of uitvoer en als het gaat om door-

voer, dan is het consent geldig voor zowel de in- als de uitvoer.

12
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Procedures rond vergunningen

Met het verstrekken van wapenvergunningen wordt terughoudend omgegaan.

Wie in aanmerking komt voor een vergunning, krijgt dan ook te maken met

allerlei regels en controles. 

Aanvragen

Wie een vergunning wil hebben voor wapens van categorie III of IV, dient daar-

voor een aanvraag in bij de korpschef van de regiopolitie van zijn/haar woon-

plaats. De politie verstrekt onder bepaalde voorwaarden wapenvergunningen

aan sportschutters, wapen- en munitieverzamelaars, wapenhandelaren,

schietcentra en aan jagers (de jachtakte). Voor het indienen van een aanvraag

is een speciaal formulier nodig dat verkrijgbaar is op het politiebureau. 

Er bestaat één soort vergunning die de korpschef niet mag verstrekken, name-

lijk de ontheffing. Een ontheffing is nodig voor het bezit van wapens van cate-

gorie I of  II. Aanvragen voor een ontheffing moeten worden ingediend bij de

minister van Justitie. De minister verleent onder meer een ontheffing voor

wapens ten behoeve van re-enactment (het nabootsen van historische veldsla-

gen), voor wapens die deel uitmaken van zogenaamd historisch rollend mate-

rieel (bijvoorbeeld legervoertuigen die deelnemen aan militaire parades, her-

denkingen en optochten) en voor wapens ten behoeve van musea. Een aan-

vraag moet schriftelijk gebeuren. Hier is een speciaal formulier voor nodig. 

Voorwaarden 

Om een vergunning te kunnen krijgen, moet de aanvrager altijd voldoen aan

specifieke voorwaarden. Die voorwaarden hangen af van de aard van de han-

deling (bijvoorbeeld vervoer), het soort wapen en het doel van de handeling

(sportbeoefening, de jacht, enz.) waarvoor een vergunning wordt aange-

vraagd. Wel gelden voor alle vergunningen altijd twee algemene voorwaarden:

- de aanvrager moet een redelijk belang hebben bij het voorhanden hebben

van het wapen

- er mag geen vrees voor misbruik bestaan
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Dit betekent in de praktijk onder meer dat vergunningen in principe niet wor-

den toegekend als de aanvrager over de laatste acht jaar een strafblad heeft.

Verleende vergunningen kunnen worden ingetrokken als strafbare feiten zijn

gepleegd, ook al is de vergunninghouder daarvoor (nog) niet veroordeeld. 

Geldigheid

Na het verkrijgen van een vergunning moet de vergunninghouder zich houden

aan bepaalde voorschriften om de vergunning te mogen behouden. Zo moet

de houder van een vergunning voor het voorhanden hebben van vuurwapens,

zijn wapens en munitie gescheiden opbergen in een voor onbevoegden niet

gemakkelijk bereikbare bergplaats; meestal is dit een speciale wapenkluis. 

Iedere vergunning is slechts een bepaalde tijd geldig. Het niet naleven van de

regels of voorschriften heeft in bijna alle gevallen gevolgen voor de wapenver-

gunning of de jachtakte.
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Bij overtreding van de wet

De straffen die gelden bij overtreding van de Wet wapens en munitie verschil-

len per wapen- en munitiecategorie. Zo worden strafbare feiten met wapens

uit categorie II meestal zwaarder gestraft dan strafbare feiten die gepleegd zijn

met wapens uit categorie III. Verder wordt illegale handel weer zwaarder

bestraft dan alleen illegaal bezit. 

Sinds 15 november 2000 zijn de straffen voor illegaal wapenbezit en illegale

wapenhandel fors verhoogd. Zo is bijvoorbeeld:

- De maximum straf voor het illegaal voorhanden hebben van een stiletto drie

maanden gevangenisstraf of een geldboete van € 4.500,-.

- De maximum straf voor het illegaal voorhanden hebben van een geweer een

gevangenisstraf van vier jaar of een geldboete van € 45.000,-.

- De maximum straf voor het beroepsmatig illegaal handelen in pistolen acht

jaar gevangenisstraf of een geldboete van € 45.000,-.
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Op reis

Het is verboden om wapens en munitie mee te nemen op reis zonder vergun-

ning. Als u wapens wilt meenemen en gebruiken voor de jacht of schietsport,

dan heeft u hiervoor meestal een aparte vergunning nodig. Informeer hierover

bij de politie in uw gemeente én bij de ambassade van het land van bestem-

ming. De straffen voor het bezit van illegale wapens zijn fors. 

Heeft u toestemming om munitie te vervoeren en reist u per vliegtuig, dan mag

u munitie niet in uw (hand)bagage meenemen. Dit mag alleen met toestem-

ming van de luchtvaartmaatschappij, als het op een speciale manier verpakt en

geëtiketteerd is en als het is voorzien van de benodigde documenten voor

gevaarlijke lading. Voor munitie die gebruikt wordt in de schietsport gelden

minder strakke regels. U heeft wel vooraf toestemming nodig van de lucht-

vaartmaatschappij.

Nepwapens

Ieder jaar worden er in ons land tientallen delicten gepleegd met nepvuurwa-

pens. Deze namaakpistolen en -revolvers lijken sprekend op echte wapens en

zijn in het buitenland vrij makkelijk verkrijgbaar. Het komt dan ook regelmatig

voor dat vakantiegangers voor hun eigen ‘plezier’ zo’n wapen kopen en meene-

men naar Nederland. Deze wapens kunnen echter in verkeerde handen vallen,

waardoor ze bijvoorbeeld bij overvallen of berovingen worden gebruikt.

Daarom zijn ze in ons land streng verboden. Wie ermee gepakt wordt, kan reke-

nen op een forse straf. 
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Jagen

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wet bundelt

de bepalingen omtrent de soortenbescherming (planten en dieren) die voor-

heen in de Vogelwet 1936, de Natuurbeschermingswet, de Jachtwet, de Wet

bedreigde dier- en plantensoorten en de Nuttige dierenwet 1914 waren opge-

nomen.

De systematiek van de Flora- en faunawet is ten opzichte van de Jachtwet

gewijzigd. De Flora- en faunawet kent nog slechts 6 wildsoorten (haas, fazant,

patrijs, wilde eend, konijn, houtduif ), waarop in beginsel mag worden gejaagd.

Om te kunnen jagen, moet men in het bezit zijn van een jachtakte. Voor de aan-

vraag van een jachtakte kunt u terecht bij de korpschef van de regiopolitie in

uw woonplaats. 

De verantwoordelijkheid met betrekking tot de uitvoering van de Flora- en fau-

nawet ligt bij de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Tegen

beschikkingen omtrent het verlenen of intrekken van jachtakten kan bezwaar

worden aangetekend bij de korpschef die het betreffende besluit heeft geno-

men.

De Minister van Justitie speelt slechts een rol indien het gaat om gevallen waar

de jachtakte is geweigerd of ingetrokken om reden dat vrees voor misbruik van

wapens en munitie bestaat (zie hierboven onder ‘Procedures rond vergunnin-

gen’). In die gevallen staat de mogelijkheid open om tegen de beslissing van de

korpschef administratief beroep in te stellen bij de minister van Justitie.
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Technische vragen

Het ministerie van Justitie houdt zich voornamelijk bezig met de wet en regel-

geving op het gebied van wapens en munitie en niet met de wapens en munitie

zelf. Voor vragen met betrekking tot de technische kant van wapens en munitie

kunt u terecht bij bibliotheken, wapenmusea, verzamelaarsverenigingen,

wapenspecialisten, de afdeling bijzondere wetten van het politiebureau in uw

regio en/of de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA).

Achterin deze brochure vindt u enkele nuttige adressen.

18
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Meer informatie 

Met vragen kunt u in eerste instantie terecht bij de politie in uw regio. Als u

wapens gebruikt of wilt gebruiken in verenigingsverband, kunt u natuurlijk

ook altijd uw vereniging om informatie vragen. Krijgt u elders geen antwoord

op uw vragen, dan kunt u zich ook wenden tot het Ministerie van Justitie, direc-

tie Bestuurszaken, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag, telefoon 070 - 370 90 70. 

Voor sportschutters en wapenverzamelaars bestaan factsheets met aanvullen-

de informatie over wapens en munitie. U kunt deze factsheets aanvragen bij

Postbus 51 of het ministerie van Justitie. Ook op de website van Justitie

(www.justitie.nl) vindt u deze informatie. Adressen en telefoonnummers staan

op de volgende pagina. 
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Adressen

Algemene informatie

Voor algemene informatie en het aanvragen van brochures:

Postbus 51 Infolijn

Telefoon 0800 - 8051 (gratis)

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur

Internet: www.postbus51.nl

E-mail: vragen@postbus51.nl

Ministerie van Justitie
Directie Voorlichting

Afdeling in- en externe communicatie

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

Telefoon 070 - 370 6850

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

Internet: www.justitie.nl

E-mail: voorlichting@minjus.nl

Ontheffingen
Ministerie van Justitie

Directie Bestuurszaken

Afdeling wapens en munitie

Postbus 20300

2500 EH Den Haag

Telefoon 070 - 370 9070

In- en uitvoer vergunningen
Douane Noord

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Telefoon 050 - 523 2170
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Fax 050 - 526 0698

Internet: www.exportcontrole.ez.nl

E-mail: cdiu.sgs@tiscali_business.nl

Andere nuttige adressen

KLPD

Landelijk Bureau Wapens en Munitie

Postbus 3016

2700 KX Zoetermeer

Telefoon: 079 - 345 9278

Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA)

Postbus 470

3800 AL Amersfoort

Telefoon 033 - 462 2388

Fax 033 - 465 0626

Internet: www.knsa.nl

Vereniging van Nederlandse Wapenverzamelaars (VNW)

Kerkstraat 8

7396 PH de Vecht-Terwolde

Nederlandse Vereniging ter Bestudering en Instandhouding 

van Wapenverzamelingen (NVBIW) ‘Edouard de Beaumont’

Postbus 22211

1100 CE Amsterdam

Legermuseum 

Korte Geer 1

2611 CA Delft

Tel. 015 - 215 0500

Fax 015 - 215 0544

Internet: www.legermuseum.nl

E-mail: info@legermuseum.nl
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Bijlage 1 Uitgebreid overzicht wapen- en munitiecategorieën

Categorie I

1º stiletto’s, valmessen en vlindermessen, als het lemmet:

a. meer dan één snijkant heeft; of

b. 7 cm of langer en 14 mm of smaller is; of

c. 9 cm of langer is; of

d. van een stootplaat is voorzien;

2º andere opvouwbare messen, als:

a. het lemmet meer dan één snijkant heeft; of

b. het opengevouwen mes langer dan 28 cm is;

3º boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, bal-

listische messen en geluiddempers voor vuurwapens;

4º blanke wapens die lijken op een ander voorwerp dan een wapen; bijvoor-

beeld kunststof messen die niet door metaaldetectoren herkend worden.

5º pijlen en pijlpunten met snijdende delen die met een boog afgeschoten

kunnen worden en waarmee ernstig letsel kan worden toegebracht;

6º katapulten;

7º voorwerpen die de minister van Justitie heeft aangewezen omdat zij een

ernstige  bedreiging van personen kunnen vormen of omdat zij zo sterk lij-

ken op een echt wapen dat zij voor dreiging geschikt zijn, zoals bepaalde

speelgoed- lucht-, gas- en veerdrukwapens, werppennen, airsoft-guns

(vrijwel identieke replica’s van bestaande vuurwapens) of tafelaanstekers

in de vorm van een handgranaat.

22
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Categorie II

1º vuurwapens die niet onder een van de andere categorieën vallen, zoals bij-

voorbeeld kanonnen en raketwerpers;

2º vuurwapens geschikt om automatisch te vuren;

3º vuurwapens die zo zijn gemaakt of die zo zijn veranderd dat zij bij het dra-

gen niet of  minder zichtbaar zijn en vuurwapens die zo zijn veranderd dat

de aanvalskracht wordt verhoogd, zoals bijvoorbeeld vuurwapens met

inschuifbare of opklapbare kolven;

4º vuurwapens die lijken op een ander voorwerp dan een wapen;

5º voorwerpen waarmee door een elektrische stroomstoot personen weer-

loos kunnen worden gemaakt (zoals stunguns) of pijn kan worden toege-

bracht, met uitzondering van medische hulpmiddelen;

6º voorwerpen waarmee personen kunnen worden getroffen met giftige, ver-

stikkende, weerloosmakende, traanverwekkende en soortgelijke stoffen

(zoals traangas of pepperspray), met uitzondering van medische hulpmid-

delen en met uitzondering van vuurwapens in de vorm van geweren, revol-

vers en pistolen, bestemd voor het afschieten van munitie met weer-

loosmakende of traanverwekkende stof;

7º voorwerpen waarmee personen of dingen kunnen worden getroffen door

vuur of waarmee personen of dingen tot ontploffing gebracht kunnen wor-

den, met uitzondering van explosieven voor civiel gebruik als daarvoor

erkenning is verleend op grond van de Wet explosieven voor civiel gebruik.

23
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Categorie III

1º vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers en pistolen voor zover zij

niet vallen  onder categorie II sub 2”, 3” of 6”;

2º toestellen voor beroepsdoeleinden die geschikt zijn om projectielen af te

schieten, zoals bijvoorbeeld slachtmaskers die in abattoirs worden

gebruikt, lijnschieters die reddingsdiensten gebruiken of schiethamers in

de bouw;

3º werpmessen;

4º alarm- en startpistolen, en alarm- en startrevolvers, met uitzondering van

alarm- en startpistolen die:

a. geen loop of een verkorte, geheel gevulde loop hebben; en

b. uitsluitend knalpatronen van een kaliber niet groter dan 6 mm kunnen

bevatten; en

c. een ligplaats voor patronen hebben en een gasuitlaat die loodrecht staat

op de loop of de lengterichting van het wapen.

Categorie IV

1º blanke wapens waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft, voor

zover zij niet vallen onder categorie I;

2º degens, zwaarden, sabels en bajonetten;

3º wapenstokken;

4º lucht-, gas- en veerdrukwapens met uitzondering van die wapens die de

minister van Justitie heeft aangewezen overeenkomstig categorie I, sub 7”; 

5º kruisbogen en harpoenen;

6º voorwerpen die de minister van Justitie bij regeling heeft aangewezen en
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die geschikt zijn om personen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen;

7º voorwerpen die niet bedoeld zijn als wapen maar die, gelet op hun aard of

de omstandigheden waaronder ze worden aangetroffen, wel als zodanig

gebruikt worden en die niet onder een van de andere categorieën vallen,

zoals bijvoorbeeld een honkbalknuppel tijdens rellen.

Munitie 

Categorie II

1º munitie die uitsluitend geschikt is voor vuurwapens van categorie II;

2º munitie die een giftige, verstikkende, weerloosmakende, traanverwekken-

de of soortgelijke stof verspreidt met uitzondering van munitie met weer-

loosmakende of traanverwekkende stof, bestemd voor vuurwapens in de

vorm van geweren, revolvers of pistolen;

3º munitie voorzien van een projectiel waarmee een pantserplaat kan worden

doorboord, munitie voorzien van een projectiel met brandsas of met een

explosieve lading, en de projectielen die voor deze munitie zijn bestemd;

4º munitie voor geweren, revolvers en pistolen voorzien van expanderende

projectielen, en de projectielen die voor deze munitie zijn bestemd, behal-

ve wanneer het gaat om munitie of projectielen voor de jacht of de schiet-

sport.

Categorie III

alle overige munitie. 
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Bijlage 2 Overzicht verboden handelingen per categorie

Opmerking: voor alle verboden van alle categorieën is uitzondering mogelijk

voor leger, politie en overige openbare diensten door middel van een rege-

ling/bewapeningsvoorschrift of door middel van een verlof / ontheffing.

Verboden Cat.I Mogelijke uitzondering Voorwaarde

vervoeren leger, politie, openbare diensten ontheffing/ 

regeling

voorhanden hebben leger, politie, openbare diensten ontheffing/ 

regeling

dragen leger ontheffing/ 

regeling

doen binnenkomen/ leger ontheffing/ 

uitgaan regeling

doorvoer doorvoer ontheffing

handel bij levering aan krijgsmacht, erkenning +

politie ontheffing

Verboden Cat.II Mogelijke uitzondering Voorwaarde

vervoeren museumcollecties, vrijstelling/ 

verzamelaars ontheffing  

voorhanden hebben museumcollecties, vrijstelling/ 

verzamelaars ontheffing

dragen –

doen binnenkomen/ museumcollecties,

uitgaan verzamelaars consent 
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doorvoer museumcollecties, consent

verzamelaars

handel bij levering aan krijgsmacht, erkenning

politie

Verboden Cat. III Mogelijke uitzondering Voorwaarde

vervoeren indien noodzakelijk verlof

voorhanden hebben     ceremoniële niet-vuurwapens vrijstelling

schietsport, verzamelaars, verlof 

startschoten, trainen van 

politiehonden, wildbestrijding

dragen ceremoniële  niet-vuurwapens vrijstelling

wapens bij optochten

studentenweerbaarheidvereniging

jachtaktehouders

startschoten, trainen van verlof

politiehonden, wildbestrijding

Verboden Cat. IV Mogelijke uitzondering Voorwaarde

voorhanden hebben  schietsport in vrijstelling

onder de 18 jaar verenigingsverband

dragen luchtdrukwapens bij vrijstelling

kermissen, jaarmarkten

blanke wapens bij ceremoniële 

uniformen, optochten

sportbeoefening

beveiliging verlof
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Wetten moeten rechtvaardig zijn. Ze moeten

voldoen aan algemene rechtsbeginselen en

passen binnen bestaand Nederlands en

internationaal recht. Een goede wet is uitvoerbaar,

handhaafbaar en biedt een duidelijk richtsnoer

voor handelen of nalaten.

Justitie werkt aan goede wetten en regels

Uitgave Ministerie van Justitie. Gewijzigde herdruk, juni 2003

code 3391 | oplage 50.000

Wapens en munitie
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