Factsheet Wwm = Redelijk belang schietsportdisciplines
Probleembeschrijving
In de uitvoeringspraktijk wordt bij verloven ten behoeve van de schietsport het redelijk belang beoordeeld aan de
hand van het type vuurwapen wat men aanvraagt, in relatie tot de schietsport(disciplines) die aanvragers wensen
te beoefenen. Bij de beoordeling hiervan zijn leidend de erkende schietsportdisciplines zoals genoemd in artikel
43 a van de Regeling wapens en munitie, dan wel de schietsportdisciplines die door de minister erkend zijn in
bijlage C8 van de Circulaire wapens en munitie.
Bij het beoordelen van het wapen zijn de wapentechnische eisen die in de genoemde schietsportdisciplines
benoemd zijn, maatgevend voor die beoordeling.
Voor de beoordeling van de vraag of een bepaald type wapen is toegestaan voor een bepaalde
schietsportdiscipline wordt echter in de uitvoeringspraktijk ook wel gebruik gemaakt van de eisen uit het SWR.
Het SWR vormt echter geen juridische grondslag om te hanteren voor deze beoordeling.
Bij het verlenen van een verlof dient voor de beoordeling van het redelijk belang, uitsluitend uitgegaan te worden
van de door de minister erkende schietsportdisciplines in de Regeling wapens en munitie (art 43a) en in de
Circulaire wapens en munitie (bijlage C8).
Ook dienen de punten van Cwm 2.7.1 en 2.7.2 geraadpleegd te worden.
NB: De toetsing van de vraag of een wapen geschikt is voor de schietsport die beoefend wordt binnen het
verband van de schietvereniging, is een verantwoordelijkheid van het bestuur op het aanvraagformulier WM3
Doelstelling
De uitvoeringspraktijk informeren dat de beoordeling van aanvragen voor schietsport, uitsluitend getoetst dienen
te worden aan de erkende schietsportdisciplines in de Regeling wapens en munitie en de Circulaire wapens en
munitie.
Toelichting (Cwm B/2.1 Schietsport )
In de uitvoeringspraktijk worden aanvragen voor verloven getoetst aan het wettelijk criterium ‘redelijk belang’. Dit
redelijk belang kan gelegen zijn in het feit dat men de schietsport beoefent. Voor het beoefenen van de
schietsport zal uit de verklaring van het bestuur op het aanvraagformulier WM3 moeten blijken dat:
de aanvrager gedurende 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag heeft deelgenomen aan
schietoefeningen (alleen bij een eerste aanvraag)
de aanvrager gedurende het verlofjaar, voorafgaand aan deze aanvraag, x-maal aan schietoefeningen
heeft deelgenomen
de aanvrager beschikt over voldoende bekwaamheid in de omgang met vuurwapens
het vuurwapen waar de aanvraag betrekking op heeft, zal worden gebruikt voor de volgende tak(ken)
van schietsport (nader te omschrijven door het bestuur van de schietvereniging)
dat de vermelde schietsportdiscipline een erkende schietsportdisciplines is op grond van artikel 7 vierde
lid van het Besluit wapens en munitie, die in het verband van de schietvereniging kan worden beoefend,
of een erkende schietsportdiscipline is op grond van bijlage C8 van de Circulaire wapens en munitie
In de Cwm onderdeel schietsport 2.1 zijn uitgangspunten benoemd die gelden voor de beoordeling van de vraag
of er sprake is van schietport. Deze uitgangspunten zijn samengevat:
•
•

•
•

•
•

Een schietsportvereniging moet haar leden in staat te stellen een erkende of gereglementeerde
schietsportdiscipline binnen haar vereniging te beoefenen.
Het in wedstrijdverband beoefenen van een gereglementeerde schietsportdiscipline is één van de
voorwaarden voor het verkrijgen van een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens ten
behoeve van de (traditionele) schietsport.
Schietsportdisciplines zijn vastgesteld om te waarborgen dat onder meer wapens en schietterrein
geschikt zijn om op veilige wijze de schietsport te beoefenen.
Een vrije interpretatie van het begrip schietsport zou kunnen leiden tot een wildgroei aan schietsportdisciplines. Hierdoor zou de korpschef niet of nauwelijks meer kunnen controleren of er sprake is van
een schietsportdiscipline en of de wapens en munitie geschikt zijn voor de te beoefenen discipline.
In bijlage C8 is een overzicht opgenomen van de schietsportdisciplines die een redelijk belang op
kunnen leveren voor het verkrijgen van een wapenverlof.
Dit betreft schietsportdisciplines die in verenigings- en wedstrijdverband worden beoefend en wat
gangbare schietsportdisciplines zijn. Daarbij is ook opgenomen welke eigenschappen de wapens
hebben om in redelijkheid noodzakelijk zijn voor de beoefening van deze schietsportdisciplines.

2.6. Schietsportdisciplines
• Schietsportdisciplines vormen een indeling van vormen van schietsport (binnen een wapengroep).
• beoefening van een aangewezen schietsportdiscipline in verenigingsverband levert een redelijk belang
op in de zin van artikel 28, tweede lid WWM.
• Er kan alleen een verlof kan worden verleend, als sprake is van beoefening van een aangewezen
schietsportdiscipline. In bijlage C8 zijn deze schietsportdisciplines aangewezen, waarbij tevens de
wapentechnische eisen zijn benoemd, die gelden voor de binnen de schietsport te gebruiken
vuurwapens.
Wettelijk kader
• De Wet wapens en munitie hanteert het wettelijk criterium ‘redelijk belang’ voor het toekennen van een
wapenverlof (art 28, lid 2 sub a Wwm)
• De Wet wapens en munitie bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur verloven op grond van
artikel 28, 29 en 32 kunnen worden aangewezen die worden geweigerd indien de aanvrager geen bewijs
van lidmaatschap kan overleggen van een door de minister erkende vereniging (artikel 6b, tweede lid,
onderdeel b Wwm)
• Het Besluit wapens en munitie bepaalt dat een verlof voor het voorhanden hebben van een vuurwapen
opgenomen in categorie A, onderdelen 6 of 7, in de bijlage I van de Richtlijn, wordt geweigerd indien
de aanvrager geen bewijs van lidmaatschap overlegt van een erkende vereniging (artikel 4 Bwm)
• Het Besluit wapens en munitie bepaalt (artikel 7) voorts dat indien de aanvraag ziet op een vuurwapen
opgenomen in categorie A, onderdelen 6 of 7, in de bijlage I van de Richtlijn, de aanvrager slechts een
redelijk belang heeft, indien
o hij aantoont dat hij in de twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag minimaal 18
schietbeurten heeft verricht bij een erkende vereniging
o deze schietbeurten heeft verricht met een wapen dat voldoet aan de specificaties die vereist
zijn voor een erkende of gereglementeerde schietsportdiscipline als bedoeld in artikel 6b,
tweede lid, onderdeel b, van de wet.
• De Regeling wapens en munitie benoemt in artikel 43a de door de minister erkende
schietsportdisciplines als bedoeld in artikel 7 vierde lid van het Besluit wapens en munitie.
• De Circulaire wapens en munitie benoemt in 2.1 en 2.6 het ‘ redelijk belang’ wat aanwezig is als een
schietsportdiscipline in de bijlage C8 wordt beoefend. In de bijlage C8 staan de (overige)
schietsportdisciplines die de minister heeft erkend.
Handelingsperspectief teams korpscheftaken
Bij het beoordelen van een verlofaanvraag voor een wapen voor de schietsport, zal uit het Wm3 formulier moeten
blijken dat de aanvraag ziet op het beoefenen van de schietsport. Hierbij heeft het bestuur de keuze om te
verklaren dat de sport beoefend wordt met:
of wapens die vallen onder wapencategorie A6 en A7 en de schietsportdisciplines benoemd in de
Regeling wapens en munitie (Rwm 43a);
of dat het om wapen gaat dat valt onder de schietsportdisciplines zoals benoemd van de bijlage C8 van
de Cwm.
Bij de behandeling dient ook gekeken te worden naar Cwm 2.7.1 (verboden wapens) en 2.7.2
(ongewenste wapens)
Voor de beoordeling van deze aanvragen hanteert de politie alleen de bepalingen van de Rwm of de Cwm.
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