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Onderwerp
Advies op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en munitie en de Flora- en faunawet in
verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit

Geachte heer Opstelten,

Bij brief van 25 november 2014 heeft u de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
(hierna: NVvR) om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet
wapens en munitie en de Flora- en faunawet in verband met de versterking van het stelsel
ter beheersing van het legaal wapenbezit. Dit advies is voorbereid door leden van de
vereniging en vastgesteld door de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR.

Strekking wetsvoorstel

Het wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet wapens en munitie en de Flora-en faunawet
vanwege het feit dat is gebleken dat het huidige stelsel van bevoegdheidsdocumenten voor
het bezit van vuurwapens en munitie nog onvoldoende veiligheidsmechanismen bevat ten
aanzien van de vraag of iemand een wapen blijvend kan worden toevertrouwd. De in het
wetsvoorstel belegde wijziging in het stelsel ter beheersing van legaal wapenbezit strekt
ertoe verdergaand te waarborgen dat legale wapens alleen in handen komen en zijn van
diegenen die met de verregaande verantwoordelijkheid die wapenbezit met zich brengt.

Advies

Het wetsvoorstel geeft de NVvR aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.
De NVvR wijst erop dat het wetsvoorstel geen garantie biedt dat er geen onterechte
wapenvergunningen meer worden verleend. De e-screening lijkt de NVvR geen waterdicht
controlemechanisme. Deze screening wordt door de vergunning-aanvrager zelf ingevuld,
waarbij de kans bestaat dat de gegeven antwoorden meer in het voordeel van de aanvrager
zijn dan in werkelijkheid gerechtvaardigd.

I NVvR • Postbus 30315 • 2500 GH Den Haag
088-3611300 info@nvvr.org www.nvvr.org



Ter zake van de bepaling dat degenen die een BOPZ-opname hebben gehad permanent
worden gescreend, is de NVvR van mening dat de screening zeer beperkt is. Op deze manier
worden immers alleen degenen met een in het BOPZ-OMNIS systeem kenbaar kwetsbaar
psychiatrisch verleden aan een permanente screening onderworpen en niet degenen die
lijden aan bijvoorbeeld een alcoholverslaving of acute psychose, maar bijvoorbeeld ook
mensen die beginnend dementerend zijn of anderszins de lichamelijke of geestelijke
controle dreigen te verliezen, terwijl het ook bij deze personen sterk de vraag is of zij een
wapen en/of munitie onder zich zouden moeten kunnen houden. De NVvR geeft de minister
in overweging hieraan aandacht te besteden in het wetsvoorstel.
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