
 

 

Wat moet u altijd meesturen met uw schriftelijke aanvraag? 

1. Een kopie van het (geldige) legitimatiebewijs van de aanvrager. 

2. Als de aanvrager niet de ontheffinghouder is, dan ook een kopie van het (geldige) legitimatiebewijs van 

de ontheffinghouder. 

3. Bij 1 of meer beheerders: dan ook een kopie van het (geldige) legitimatiebewijs van de beheerder(s). 

4. Als er een rechtspersoon (bedrijf/organisatie) is, dan ook een kopie van inschrijving in het 

Handelsregister (Kamer van Koophandel) en een kopie van de statuten van de rechtspersoon. 

 

Afhankelijk van het doel van uw aanvraag, moet u ook nog de volgende stukken meesturen: 

Doel: een verzameling houden van categorie II-vuurwapens. (VERLENEN) 

1. Kopie van het bewijs van lidmaatschap van een door de minister erkende vereniging van 

wapenverzamelaars, waaruit blijkt dat u minimaal 3 jaar lid bent. 

2. Een verzamelplan dat voldoet aan de in onderdeel B 3.1.3 van de Cwm gestelde eisen. 

3. Voor dit verzamelplan een positief, schriftelijk, en ondertekend advies van het bestuur van de 

betreffende vereniging. 

 

Doel: een verzameling houden van categorie II-wapens. (VERLENGING) 

1. Kopie van het bewijs van lidmaatschap van een door de minister erkende vereniging van 

wapenverzamelaars. 

2. Een schriftelijke verklaring van het bestuur van deze vereniging, waarin staat wat u de afgelopen 5 jaar 

met uw verzameling heeft gedaan en dat u op basis daarvan volgens het bestuur nog steeds kan 

worden beschouwd als een actieve en serieuze verzamelaar. 

 

Doel: een verzameling messen houden (VERLENEN of wijziging Verzamelgebied) 

1. Een verzamelplan dat voldoet aan de in onderdeel B 3.1.3 van de Cwm gestelde eisen. 

 

Doel: een verzameling munitie van categorie II houden. (VERLENEN) 

1. Kopie van het bewijs van lidmaatschap van een bij de ‘European Cartridge Research Association’ 

aangesloten vereniging. 

2. Een schriftelijke verklaring van het bestuur van de vereniging waarin staat in welke categorie II-

munitiesoort of soortgelijke munitiesoorten u zich wilt specialiseren. 

3. Een schriftelijke verklaring van het bestuur van de vereniging waaruit blijkt dat u voldoende kennis van 

de munitiesoort heeft om de verzameling op een veilige en verantwoorde manier aan te leggen en te 

onderhouden. 

 

Doel: het houden van een verzameling munitievan categorie II. (VERLENGING) 

1. Kopie van het bewijs van lidmaatschap van een bij de ‘European Cartridge Research Association’ 

aangesloten vereniging. 

 

Doel: deelname aan re-enactment uitvoeringen. (VERLENEN EN VERLENGING) 

1. Kopie van het bewijs van lidmaatschap van een re-enactment-vereniging, waaruit blijkt dat u minimaal 

een jaar lid bent. 

2. Uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel van maximaal 3 maanden oud van de 

vereniging waarvan u lid bent. 

3. De in een notariële akte opgenomen statuten van de vereniging waarvan u lid bent. 

 

 



 

 

4. Een schriftelijke verklaring van het Landelijk Platform Levende Geschiedenis dat de vereniging waarvan 

u lid bent is aangesloten bij dit platform en zich op een serieuze manier bezighoudt met re-enactment 

van de historische periode waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd. 

5. Een schriftelijke verklaring van een erkende Nederlandse wapenhandelaar waaruit blijkt dat de 

voorhanden te houden wapens (replica’s van) zwartkruit wapens zijn, of moderne vuurwapens, die 

ongeschikt zijn gemaakt voor schieten met scherpe munitie. 

6. Als het om zware wapens gaat: vuurwapens in het kaliber .50 of groter, kanonnen, tanks, houwitsers, 

raketlanceerinstallatie, bewapende pantservoertuigen etc. (behalve zwartkruitvoorlaadkanonnen), stuurt 

u een schriftelijke verklaring mee van de Koninklijke Marechaussee, Bureau Wapens, Munitie en 

Explosieven waaruit blijkt dat het om een gedemilitariseerd wapen gaat. 

 

Doel: vakbekwaamheidseis voor erkenninghouder (VERLENEN) 

1. Een schriftelijke toelichting met daarin: 

 waarom u vindt dat u op basis van door u gevolgde opleidingen of kennis en ervaring, vakbekwaam 

bent;  

 en waarom u vindt dat Justis aan u ontheffing van de vakbekwaamheidseis (zoals in artikel 10, 

eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet wapens en munitie) zou moeten verlenen. 

Doel: het completeren van historisch militair (rollend, vliegend of varend) materieel. (VERLENEN EN 

VERLENGING) 

1. Kopie van het bewijs van lidmaatschap, waaruit blijkt dat u minimaal een jaar lid bent van een door de 

minister erkende vereniging die zich bezighoudt met het conserveren van historisch militair materieel. 

2. Een schriftelijke verklaring van het bestuur van de vereniging waaruit blijkt dat de complete eenheid 

(voer-, vaar-, of vliegtuig met wapen) in originele uitvoering in gebruik is of is geweest bij de weermacht 

van een erkende natie. 

3. Een schriftelijke verklaring van het bestuur waaruit blijkt dat het (vuur)wapen behoort tot de 

uitrusting/bewapening van het voertuig. Let op: het dient expliciet te gaan om het voertuig en niet om de 

uitrusting/bewapening van een persoon. 

4. Een schriftelijke verklaring van het bestuur van de vereniging waaruit blijkt dat de complete eenheid een 

aanwinst voor de vereniging is. 

5. Een schriftelijke verklaring van een erkende Nederlandse wapenhandelaar waaruit blijkt dat het 

voorhanden te houden vuurwapen definitief ongeschikt is gemaakt voor gebruik. 

6. Als het om zware wapens gaat: vuurwapens in het kaliber .50 of groter, kanonnen, tanks, houwitsers, 

raketlanceerinstallatie, bewapende pantservoertuigen etc. (behalve zwartkruitvoorlaadkanonnen), stuurt 

u een schriftelijke verklaring van de Koninklijke Marechaussee, Bureau Wapens, Munitie en Explosieven 

mee waaruit blijkt dat het om een gedemilitariseerd wapen gaat. 

 

Doel: museumcollectie of -tentoonstelling (VERLENEN) 

1. Schriftelijke stukken waaruit blijkt dat het om een museum gaat, zoals gedefinieerd onder 3.6.1 van de 

Cwm. Denk aan een informatiefolder met beschrijving van museum / tentoonstelling, activiteiten, 

toegankelijkheid, openingstijden etc.  

 

 

Doel: geluiddemper voor erkenninghouders (VERLENEN) 

1. Een kopie van de erkenning. 

 

Doel: saluutschoten (VERLENEN) 

1. Een schriftelijke toelichting op de aanvraag waaruit blijkt voor welke evenementen/activiteiten u een 

ontheffing vraagt. 

 

 

 



 

 

Andere doeleinden: 

De opsomming van doeleinden onder punt 4 bij dit aanvraagformulier is niet volledig. Met andere woorden; er zijn 

meer doeleinden waar u een ontheffing voor kunt aanvragen. Kruis daarvoor het laatste hokje aan: ‘Anders, 

namelijk’. Hier valt bijvoorbeeld ‘Retentie’ onder. Hieronder ziet u welke bijlagen u in het geval van voornoemde 

doeleinden dient bij te voegen. Retentie (VERLENEN): 

 Schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat u door de verlof-of ontheffinghouder bent aangewezen als 

retentiebeheerder. 

 


