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Verzoek 
om ontheffing op grond van de Wet 
wapens en munitie 
 

Datum aanvraag       
 

Waarom dit formulier? 

Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van 

Justitie en Veiligheid voor een ontheffing op grond van artikel 4 of 

artikel 13 van de Wet wapens en munitie (Wwm). 
 
Belangrijk! 

 Voor een aanvraag om ontheffing op grond van artikel 4 of 

artikel 13 van de Wwm moet u dit formulier gebruiken. 

 Justis neemt alleen volledig ingevulde formulieren met alle 

daarbij gevoegde noodzakelijke bijlagen in behandeling. 

 Voor vragen kunt u op werkdagen van 9-17 uur bellen met 

088-9982288. 

 Als een formulier niet naar waarheid is ingevuld, neemt Justis 

het verzoek niet in behandeling. Justis trekt dan ook eerder 

afgegeven ontheffingen in. 

 Het Ministerie van Justitie en Veiligheid neemt de gegevens die 

u verstrekt, op in een persoonsregister volgens de regels van 

de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

 Stuur het formulier met de bijlagen naar: 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Justis 

afdeling V&T/WWM 

Postbus 20300 

2500 EH DEN HAAG 

 Voor meer informatie zie www.justis.nl. 
 
Procedure 

Als aanvrager van een ontheffing moet u rekening houden met de 

volgende procedure: 

1. U stuurt uw aanvraagformulier met alle noodzakelijke bijlagen 

per post naar Justis. Tevens dient u zelf een afschrift van het 

door u ingevulde aanvraagformulier en de noodzakelijke 

bijlagen te bewaren, omdat u deze dient mee te nemen naar de 

onder punt 2 beschreven afspraak met de Korpschef. Als uw 

formulier binnen is, stuurt Justis u een ontvangstbevestiging. 

U krijgt daarbij een uitleg van de procedure die hier 

beschreven staat. 

2. Als u deze ontvangstbevestiging heeft gekregen, dient u als 

aanvrager een afspraak te maken met de korpschef van de 

Nationale Politie, Team Korpscheftaken van uw woonplaats. U 

moet zelf aanwezig zijn bij deze afspraak. Als dat niet gebeurt, 

kan Justis uw ontheffingsaanvraag niet verder in behandeling 

nemen. 

3. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de afdeling 

Korpscheftaken, telefoonnummer: 0900-8844. U kunt hier 

vragen naar de afdeling Korpscheftaken van uw woonplaats. 

Nadat de afspraak heeft plaatsgevonden, vraagt Justis de 

korpschef om inlichtingen en advies. 
 

Daarnaast vraagt Justis een uittreksel op uit het Justitieel 

Documentatieregister. Na ontvangst van het advies van de 

korpschef vindt een eindbeoordeling van het verzoek plaats. Als 

alles in orde is en u het tarief van €80,- voor de behandeling van 

uw aanvraag heeft betaald, verleent Justis een (verlenging of 

uitbreiding/wijziging van de) ontheffing. Het uitgangspunt is dat 

Justis de aanvraag binnen 13 weken afhandelt (termijn volgens 

artikel 4 van de WWM). Indien nodig kan Justis deze termijn 

verlengen. De ontheffing is maximaal vijf jaar geldig. 
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- 1 Doel van de aanvraag 
  

 > Hokje aankruisen 

  Verzoek om verlenen van een ontheffing 

 

 Verzoek om verlenging van een al bestaande ontheffing 

 > in geval van een verlenging dient u het OWM-nummer in te vullen       

  

 Verzoek om wijziging of uitbreiding van een al bestaande ontheffing 

 > in geval van een wijziging of uitbreiding dient u het OWM nummer in te vullen 
 > voeg een begeleidend schrijven bij dit aanvraagformulier waarin u uw verzoek 

  toelicht 

      

 

 

  

 2 Gegevens aanvrager 
  

 

> U hoeft geen Burger Service Nummer (BSN) in te vullen als u als aanvrager geen ontheffinghouder of 

beheerder bent. 

> Invullen in blokletters 

 
Achternaam Voornamen (voluit) 

Achternaam en voornamen             

  

Geslacht  Man  Vrouw 

  
Burger Service Nummer (BSN)       

 Dag  Maand  Jaar Geboorteplaats 

Geboortedatum, geboorteplaats             

  
Adres       

 
Postcode Woonplaats 

Postcode en plaats             

 Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk 

Telefoonnummers             

  
E-mailadres       

   

 2a Gegevens ontheffinghouder 
  

 
> Als de aanvrager niet de ontheffinghouder is dan ook de gegevens van de ontheffinghouder invullen. 

> Invullen in blokletters 

 
Achternaam Voornamen (voluit) 

Achternaam en voornamen             

  

Geslacht  Man  Vrouw 

  
Burger Service Nummer (BSN)       

 Dag  Maand  Jaar Geboorteplaats 

Geboortedatum, geboorteplaats             

  
Adres       

 
Postcode Woonplaats 

Postcode en plaats             

 Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk 

Telefoonnummers             

  
E-mailadres       

   

 2b Gegevens beheerder 
  

 

> Als er één of meerdere beheerders op de ontheffing moeten komen, vermeldt u de gegevens van de 

beheerder(s) op een apart document. Voeg kopie(ën) toe van het geldige legitimatiebewijs van de 
beheerder(s). Vervolgens dit document met de overige documenten meesturen, zie verder bijlage B. 

   

 

 3 Gegevens rechtspersoon (indien van toepassing) 
  

 > Invullen in blokletters 

   

Naam rechtspersoon        

  
Soort rechtspersoon        
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Zetel (adres)        

Statuten vastgesteld bij  
> Stuur mee 

notariële akte d.d.       Kopie statuten 

  

Ingeschreven bij Kamer  

van Koophandel te       Kopie inschrijving KVK 

  

 4 Geef één doeleinde aan waarvoor u ontheffing aanvraagt: 
  

 

> Let op! Een ontheffing kan maar één doeleinde hebben. U kunt hieronder dus maar één hokje 

aankruisen. 
 

Wilt u een ontheffing voor meerdere doeleinden? Dien dan per doeleinde een apart aanvraagformulier in. Elke 

aanvraag wordt apart behandeld. U dient voor elke aparte aanvraag het tarief te betalen. Als u aan de 

voorwaarden voldoet, krijgt u per doeleinde een ontheffing. 

De reden hiervoor is dat voor elk doeleinde andere eisen en voorwaarden gelden. 

 

 > Zie Bijlage B bij dit aanvraagformulier om te zien welke stukken u moet bijvoegen 

  Het houden van een verzameling vuurwapens van categorie II, want 

  

      

  Het houden van een verzameling munitie van categorie II, want 

  

      

  Het houden van een verzameling messen, want 

  

      

  Het deelnemen aan re-enactment uitvoeringen, want 

  

      

  Het beoefenen van de schietsportdiscipline ‘miniatuur kanon’, want 

  

      

  Vakbekwaamheidseis voor erkenninghouder, want 

 

       

  Het completeren van historisch militair (rollend, vliegend of varend ) materieel, want 

 

       

  Museum collectie / tentoonstelling, want 

 

       

  Geven van saluutschoten, want 

 

       

   

  Anders namelijk:       
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 5 Welke handelingen wilt u verrichten 
  

 

> Hokje(s) aankruisen 

> Onderstaande handelingen met wapens zijn volgens de wet verboden, er zijn wel uitzonderingen mogelijk. 

> Let op: geef per handeling een toelichting waarom u de handeling wil verrichten. 

De handelingen voor invoer en uitvoer (het doen binnenkomen en/of uitgaan) van wapens horen bij de 

aanvraag voor een doorvoerontheffing van categorie I-wapens (zie voor deze wapens: artikel 13, tweede lid, 

aanhef en onder c, van de Wwm). 

  Het voorhanden hebben van onder punt 6 en 7 vermelde wapen(s) en/of munitie, want 

  

      

  Het vervoeren van onder punt 6 en 7 vermelde wapen(s) en/of munitie, want 

  

      

  Het dragen van onder punt 6 en 7 vermelde wapen(s) en/of munitie, want 

  

      

 

 Het doen binnenkomen (alleen van toepassing bij de aanvraag van een doorvoerontheffing) van onder 

punt 6 en 7 vermelde wapen(s) en/of munitie, want 

  

      

 

 Het doen uitgaan (alleen van toepassing bij de aanvraag van een doorvoerontheffing) van onder punt 6 en 

7 vermelde wapen(s) en/of munitie naar een Lidstaat van de EU, want 

  

      

   

  Anders namelijk: 
> Geef hieronder een toelichting op de handelingen die u wilt te verrichten of 

voeg een aparte toelichting bij dit aanvraagformulier 

  

      

  

 6 Omschrijving (onderdeel van) (vuur)wapen 
  

 

> Invullen in blokletters 

> Als de aanvraag betrekking heeft op meerdere (vuur)wapens moet u in bijlage C van dit aanvraagformulier 

per wapen onderstaande gegevens vermelden: 

  

Soort (vuur)wapen       

  
Merk en type             

  
Bouwjaar       

  

Replica  Ja  Nee 

   
Kaliber en serienummer             

  
Categorie I, II, III of IV       

  

 7 Omschrijving (onderdeel van) munitie 
  

 

> Invullen in blokletters 

> Alleen invullen als de aanvraag ook betrekking heeft op (de bijbehorende) munitie. Waar nodig kunt u 
Bijlage D gebruiken voor vermelding van onderstaande gegevens. 

> Let op: de munitie dient in beginsel inert (zonder explosieve lading) te zijn. 

  

 Soort munitie Kaliber 

Soort munitie en kaliber             

 Categorie (II of III) Aantal 

Categorie en aantal             
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 8 Van wie krijgt u het/de onder punt 6 of 7 genoemde 

(vuur)wapens(s) en/of munitie als de ontheffing wordt verleend? 

  

 > Invullen in blokletters 

 
Achternaam Voornamen (voluit) 

Achternaam en voornamen             

  

Geslacht  Man  Vrouw 

 Dag  Maand  Jaar Geboorteplaats 

Geboortedatum, geboorteplaats             

  
Adres       

 
Postcode Woonplaats 

Postcode en plaats             

 Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk 

Telefoonnummers             

  
E-mailadres       

   

  Deze persoon is bevoegd om wapens en/of munitie voorhanden 

te hebben op grond van: 

 
 nr: plaats van vestiging: 

  erkenning             

 
 nr: plaats van afgifte: 

  verlof tot voorhanden hebben             

 
 OWM nr.  

  ontheffing       

  

  anders namelijk:       

   

  

 Dit bevoegdheidsdocument is verleend door:       

   

 en is geldig tot:       

   

 9 Geef aan waar de (vuur)wapens en/of munitie voorhanden 

worden gehouden (opslaglocatie) 
  

Adres       

 
Postcode Woonplaats 

Postcode en plaats             

   

 9a 
Voor de openbare orde en veiligheid is het belangrijk dat wapens en/of munitie op een veilige manier worden 
opgeborgen (zie hoofdstuk B/8 van de Cwm). U moet dan ook veiligheidsmaatregelen nemen, bijvoorbeeld in de 

vorm van een speciaal beveiligde (wapen)kamer of een wapenkluis. 

  

 Beschrijf in het kort de locatie waar u de wapens en/of munitie gaat onderbrengen. 

  

Toelichting 

      

  

 

Welke veiligheidsmaatregelen neemt u of heeft u al genomen zodat de wapens en/of munitie op een veilige 

manier worden opgeborgen? 

  

Toelichting 
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 10 Ondertekening 
  

 Ondergetekende verklaart de hierboven vermelde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld: 

    

  Handtekening 

   

 
 

Voornaam             

   

Achternaam       

  

Plaats, datum               
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  Verklaring van het bestuur van de vereniging waarvan aanvrager 

lid is: 
  

 > Invullen in blokletters 

  

Naam vereniging       

  
Zetel (adres)       

Statuten vastgesteld 
Dag  Maand  Jaar  

bij notariële akte d.d.         

 
 onder nummer 

Ingeschreven bij de K.V.K. te             

  
Naam bestuurslid       

  
Bestuursfunctie       

  
Telefoon         

  

 Gegevens van de aanvrager: 

  

Aanvrager: de heer / mevrouw       

  
is lid van de vereniging sinds        

  
E-mailadres       

 Toelichting op de ontheffing aanvraag door bestuur van de vereniging 

 

      

  

  Ondertekening door bestuurslid 
  

 Het bestuur verklaart de hierboven vermelde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld: 

    

 Handtekening   

 
 

       

    

Naam bestuurslid       

    

Plaats, datum               

  

 

Bijlage A 

Verklaring Bestuur Vereniging 

(indien van toepassing) 
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Onder punt 4 bij dit aanvraagformulier heeft u aangegeven waar u een ontheffing voor aanvraagt. Welke documenten moet u 

meesturen, zodat Justis uw aanvraag in behandeling kan nemen? Hieronder staat een overzicht per situatie. 
 

Mochten er documenten ontbreken bij uw aanvraag, dan krijgt u een verzoek om ze alsnog binnen 14 dagen op te sturen. Als dit niet gebeurt binnen 
deze 14 dagen, neemt Justis uw aanvraag niet in behandeling. 

 

I. Wat moet u altijd meesturen met uw 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. 
 

II. 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 munitie van 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. 

 

Bijlage B 

Overzicht van documenten die u 

moet meesturen met de aanvraag 
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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. 
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> Invullen in blokletters

Soort (vuur)wapen 

Merk en type 

Bouwjaar 

Replica  Ja  Nee

Kaliber en serienummer 

Categorie I, II, III of IV 

> Invullen in blokletters

Soort (vuur)wapen 

Merk en type 

Bouwjaar 

Replica  Ja  Nee

Kaliber en serienummer 

Categorie I, II, III of IV 

> Invullen in blokletters

Soort (vuur)wapen 

Merk en type 

Bouwjaar 

Replica  Ja  Nee

Kaliber en serienummer 

Categorie I, II, III of IV 

> Invullen in blokletters

Soort (vuur)wapen 

Merk en type 

Bouwjaar 

Replica  Ja  Nee

Kaliber en serienummer 

Categorie I, II, III of IV 

Bijlage C 
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 > Invullen in blokletters 
  

 Soort munitie Kaliber 

Soort munitie en kaliber             

 Categorie (II of III) Aantal 

Categorie en aantal             
  
  

  
 > Invullen in blokletters 

  

 Soort munitie Kaliber 

Soort munitie en kaliber             

 Categorie (II of III) Aantal 

Categorie en aantal             
  
  

  
 > Invullen in blokletters 

  

 Soort munitie Kaliber 

Soort munitie en kaliber             

 Categorie (II of III) Aantal 

Categorie en aantal             
  
  

  
 > Invullen in blokletters 

  

 Soort munitie Kaliber 

Soort munitie en kaliber             

 Categorie (II of III) Aantal 

Categorie en aantal             
  

 

Bijlage D 
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