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Onderwerp Toestemming re-enactment tijdens Veere 1809
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Equipage De Delft (sv)
Voorstraat 2
3281 AV Numansdorp

Geachte heer/mevrouw,
Van 23 augustus 2019 tot en met 27 augustus 2019 wordt door Vereniging “Equipage de Delft” een
re-enactment uitvoering “Veere 1809” gehouden.
Gedurende bovengenoemde periode vernoemd in OWM 2366 zullen re-enactors zowel uit
Nederland die lid zijn van de Napoleontische Associatie der Nederlanden (N.A.N.) welke (door
middel van een lidmaatschap) is aangesloten bij een door de Minister van Justitie en Veiligheid
erkende koepelorganisaties, zoals het Landelijk Platform Levende Geschiedenis en buitenlandse
re-enactors, waarvoor het Ministerie van Justitie en Veiligheid op 6 februari 2019 een ontheffing
onder nr. OWM 2366 heeft verleend.
Naar aanleiding van dit verzoek bericht ik u het navolgende:
Op grond van artikel 31 van de regeling wet wapens en munitie alsmede 4.1.3 van de Circulaire
wapens en munitie 2018 verleen ik u toestemming voor de re-enactment-uitvoering van vrijdag 23
augustus tot en met dinsdag 27 augustus 2019 te Veere, gemeente Veere.
In het kader van een re-enactment worden op een historisch verantwoord mogelijk wijze eenheden,
slagen en gebeurtenissen uit de militaire geschiedenis nagespeeld door grote groepen historische
geïnteresseerden, uitgedost in originele dan wel nagemaakte kostuums en uitgerust met overige –
binnen het specifieke tijdsbeeld passende, met de historische eenheid, slag of gebeurtenis verband
houdende – uitrustingstukken, wenselijk voor een historisch verantwoorde uitvoering mede te
begrijpen wapens.
De originele vuurwapens uit vroeger tijden, zoals zwartkruit achterlaadwapens en voorlaadwapens
kunnen vrij voorhanden worden gehouden, voor zover zij – omdat deze voor 1 januari 1870 (dan
wel voor 1 januari 1945) gefabriceerd zijn – vallen onder de vrijstelling van artikel 18 van de
Regeling wapens en munitie. Omdat deze authentieke vuurwapens (categorie III), die eenvoudiger
verkrijgbaar zijn, voor bovenstaande doeleinden worden gebruikt. Deze wapens mogen echter,
nu zij niet onder de vrijstelling van artikel 18 van de Regeling wapens en munitie vallen, eerst
voorhanden worden gehouden indien daarvoor een verlof is verleend.
Artikel 31 van de Regeling wapens en munitie is mede van toepassing op reenactmentuitvoeringen. Leden van een vereniging/stichting welke (middels het lidmaatschap) is
aangesloten bij de koepelorganisatie “Landelijk Platform Levende Geschiedenis” kunnen derhalve
eerste replica’s of moderne vuurwapens bij een re-enactment-uitvoering meevoeren nadat hen
voor het voorhanden hebben daarvan een verlof/ontheffing is verleend en de burgemeester en de
korpschef toestemming hebben verleend voor de re-enactment-uitvoering. Daarbij mogen zij slechts
die wapens dragen die passen binnen het tijdsbeeld en deel uitmaken van hun uniformen.

Aan deze toestemming zijnde volgende voorwaarden gesteld:
1 Gedurende het gehele evenement is tenminste 1 contactpersoon (te weten u A. Stolk) op locatie
aanwezig en te bereiken onder het nummer 06-27876002;
2 Deelnemers houden zich strikt aan de regels gesteld bij of krachtens de Wet wapens en munitie;
3 Wapens, munitie en/of (zwart/rookzwak) kruit worden niet onbeheerd achtergelaten, dit geldt
eveneens voor de nachtelijke uren;
4 Aanwijzingen van de politie gegeven in belang van de openbare orde en/of veiligheid, dienen
stipt en terstond te worden opgevolgd;
5 Voordat het evenement plaats vind ben ik schriftelijk dan wel via de mail op de hoogte
gesteld welke verlofhouders aanwezig zullen zijn onder vermelding van het desbetreffende
verlofnummer;
6 Tijdens het laden en afvuren wordt een minimale afstand van 10 meter tot het publiek in acht
genomen. Het afvuren vindt plaats in een veilige richting niet zijnde in de richting van het publiek
van opgestopte lading wordt adequaat gehandeld wanneer dit tot schade zou kunnen leiden.
De aansprakelijkheid voor alle schade die door gebruikmaking van deze toestemming kan worden
toegebracht aan personen, eigendommen of anderszins komt toe aan de organisatie Equipage de
Delft of de individuele deelnemer. Elke aansprakelijkheid aan mij zijde wordt derhalve bij deze door
mijn uitgesloten. U dient zich ten aanzien van de wettelijke aansprakelijkheid voor dit evenement en
de uitvoering van deze vergunning te verzekeren. Indien u dit nalaat, vervalt deze toestemming.
De korpschef van politie, namens deze,
de politiechef van eenheid Zeeland-West-Brabant, namens
deze,
I.C.A.M. van der Poel

