Uit de praktijk
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Wet wapens en munitie:
geen wapenvergunning
zonder screening

Bij het ontbreken van een redelijk belang wordt geen ontheffing verleend. De ontheffing wordt ook niet verleend als de
aanvrager niet betrouwbaar is, bijvoorbeeld omdat hij in het
recente verleden strafbare feiten heeft gepleegd. Er vindt dus
altijd screening van de aanvrager plaats.
In 2017 heeft Justis 323 ontheffingsaanvragen afgehandeld.
Uit het schema is af te leiden dat in 2017 in 78% van de gevallen
de ontheffingsaanvragen zijn gehonoreerd.
Wwm ontheffingen
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Wapens en munitie vormen in potentie een ernstige
bedreiging voor onze veiligheid. Nederland heeft dan ook
een streng wapenbeleid: wapenbezit is slechts in uitzonderingsgevallen toegestaan. Justis, de screeningsautoriteit van
het ministerie van Justitie en Veiligheid, is namens de
minister verantwoordelijk voor de afgifte van ontheffingen
op grond van de Wet wapens en munitie1. Justis behandelt
daarnaast bezwaren tegen door de korpschef genomen
beslissingen om een wapenvergunning te weigeren of in te
trekken. In deze ‘Uit de praktijk’ leest u meer over de rol van
Justis in het uitvoeringsbeleid rondom wapenvergunningen,
en vindt u actuele cijfers over onder andere aantallen
afgegeven ontheffingen.
Vergunningsstelsel
In Nederland geldt een algemeen wettelijk verbod op het bezit
van wapens en munitie. Wanneer personen of bedrijven over
een wapen wensen te beschikken, dienen zij in het bezit te
zijn van een wapenvergunning2. Er zijn 4 categorieën wapens
(van de zwaarste categorie I t/m de lichtste categorie IV), en
4 verschillende soorten wapenvergunningen: ontheffing, verlof,
erkenning en consent. De vergunningen zijn gekoppeld aan de
handelingen die met het wapen wordt verricht, bijvoorbeeld
het voorhanden hebben, dragen, vervoeren en verhandelen, en
aan de categorie waarin het wapen valt.
Ontheffingen
Justis beoordeelt alle aanvragen tot ontheffing van het verbod
op wapenbezit. Een ontheffing kan aangevraagd worden voor
verschillende doeleinden, bijvoorbeeld het beoefenen van
re-enactment van historische veldslagen, het verzamelen van
wapens en munitie, het afvuren van saluutschoten bij evenementen of het doorvoeren van wapens en munitie. Een
dergelijk doel wordt het ‘redelijk belang’ genoemd.

1 Artikelen 4 en 13, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wwm.
2 Uitzonderingen daargelaten als bepaald in de Regeling wapens en munitie (Rwm).
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Bron: https://www.justis.nl/overjustis/cijfers/kwartaalcijfers-wetwapens-en-munitie.aspx

Verlof
Een verlof is een (tijdelijke) vergunning voor een bepaalde
handeling. Deze vergunning moet bij de korpschef van de
Nationale Politie worden aangevraagd.3 Ook voor het verlof
geldt dat, voordat de korpschef een wapenverlof verleent,
getoetst wordt of er een redelijk belang is en of de aanvrager
betrouwbaar is. Net als bij ontheffingen vindt de toetsing
plaats aan de hand van beleidsregels, vastgelegd in de
Circulaire wapens en munitie 2018 (Cwm).
Administratief beroep
Als een verlof door de korpschef wordt geweigerd of ingetrokken, kan een vergunninghouder daar bezwaar tegen aantekenen. Justis behandelt de bezwaren tegen een weigering of
intrekking van een wapenvergunning. Omdat het bezwaar niet
wordt behandeld door het bestuursorgaan dat de primaire
beslissing heeft genomen, wordt deze procedure ‘administratief beroep’ genoemd.
3 Een verlof kan worden aangevraagd voor wapens en/of munitie van categorie III
en/of IV. Hiertoe kan de aanvrager zich in principe wenden tot de regionale
eenheid van de politie van zijn of haar woon- of verblijfplaats.

In 2017 heeft Justis 108 administratieve beroepen afgehandeld.
Uit onderstaande grafieken blijkt dat 104 beroepen ongegrond
en 4 beroepen gegrond zijn verklaard.

In 2017 heeft Justis 21 bezwaarschriften afgehandeld die zijn
ingediend in reactie op weigering of intrekking van een
ontheffing.

Wwm administratieve beroepen

Uit onderstaande grafieken blijkt dat er meer beroepen
ongegrond dan gegrond zijn verklaard. Dat betekent dat de
minister van Justitie en Veiligheid in de meeste gevallen op
rechtmatige gronden de wapenvergunningen heeft geweigerd
of ingetrokken.
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Bezwaar en beroep
Justis behandelt naast de administratieve beroepen en de
daaruit voortvloeiende beroepen bij de rechtbank ook de
bezwaar- en beroepsschriften die betrekking hebben op
ontheffingsaanvragen. Blijft de vergunning na de administratief beroepsprocedure of de bezwaarschriftprocedure
geweigerd of ingetrokken, dan kan betrokkene in beroep gaan
bij de bestuursrechter en daarna in hoger beroep bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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> Meer cijfers en achtergrondinformatie over de screening
door Justis vindt u op: www.justis.nl
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