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Aan de korpschef van de Natíonale Poiítíe
T.a.v. de poiitiechef van de regíonaie eenheid Noord-Nederland
Afdeling Korpscheftaken Postbus 107
9400 AC Assen

Datum 30-04-2021
Onderwerp Ontheffíng ex artíkel 4 van de Wet wapens en munitie

Geachte heer/ mevrouw,

In antwoord op uw advies van 20 apгí1 2021 doe ik u hierbíj toekomen míjn
besiissing van vandaag, houdende de door mij verieende ontheffing aaп
Napoieontísche Assocíatíe der Nederianden, te dezen vertegenwoordígd door
de heer/mevrouw Groot.

Ik verzoek u de onthefhng aan betrokkene uít te reiken.

Hoogachtend,
De Mínister van 7ustitíe en Veíiigheíd,
namens deze,

S. Gobardhan
Operationeel manager V&T
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Justis
Minísteríe van ]ustitie eп Veilígheid

> Retouradres Postbus 20300 EH Den Haag

DE MINISTER VAN )USTITIE EN VEILIGHEID,

Kenmerk: OWM 3100

Gelezen het verzoek van 16 maart 2021 van de Verenígíng Napoleontísche
Assocíatíe der Nederlanden, gevestigd te Ede, te dezen vertegenwoordígd door
de heer E.P. Groot, om verleníng van een ontheffing op grond van artíkel 4,
eerste Iid van de Wet wapens eп munítie voor het doen bínnenkomen, doen
uitgaan, voorhanden hebben en vervoeren van een verzamėlíng wapens a1s
bedoeld ín artíkel 2, eerste Iíd, categorie II, III en IV van de Wet wapens en
munitíe, door buitenlandse deelnemers ten behoeve van een re-enactment-
uítvoeríng op 25 en 26 september 2021 iп de Vesting Bourtange, gevestigd te
Westerwolde; "

Gezien het advies van 20 apríl 2021 van de polítiechef van de regíonale
eenheíd Noord-Nederland, namens de korpschef van de Nationale Polítie
(híerna: de korpschef), waarín wordt geadviseerd de onthefFíng te verlenen;

Ge1et op het feit dat uít het verzoek van de Verenígíng Napoleontische
Assocíatíe der Nederlanden en uít het bíj de korpschef íngewonnen advies
blijkt dat de Vereníging Napoleontísche Assocíatie der Nederlanden een redelijk
belang heeft Ьíj verleníng van de onthefPíng;

Ge1et op artíkel 4, eerste Iid, artíkel 14, eerste Iíd, artikel 22, eerste Iíd en
artikel 26, eerste Iíd van de Wet wapens en munitíe;

Besluít:
Ontheffíng, aIs bedoeld ín artíkel 4, eerste Iíd van de Wet wapens en munitíe te
verlenen voor het doen bínnenkomen, doen uitgaan, voorhanden hebben en
vervoeren van een verzameling wapens, aIs bedoeld in artíkel 2, eerste 1id,
categoríe II, III eп IV van de Wet wapens en munitíe, door buítenlandse
deelnemers ten behoeve van een re-enactment-uitvoeríng op 25 en 26
september 2021 íп de Vestíng Bourtange, gevestígd te Westerwolde;

GELDIGHEIDSDUUR VAN DE ONTHEFFING: 24 september 2021 tot en met 27
september 2021

BEPERKINGEN:
1. Elke buítenlandse deelnemer dient in het bezít te zíjn van:
- a11e offícíële bescheíden met betrekkíng tot de meegevoerde (vuur)wapens;
- een door de Napoleontísche Associatie der Nederlanden, afgegeven
schriftelijke uitnodigíng voor de bovengenoemde re-enactment-uítvoeríng;
- eeп kopíe van deze, door de Minister van )ustitie en Veílígheíd verleende,
ontheffing;
2. De (vuur)wapens worden uítsluítend op díe plaats gedragen waar de
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verenígíng de re-enactment-uítvoeríng opvoert en na verkregen schriftelíjke
toestemmíng van de betrokken burgemeester en de korpschef voor de re-
enactment-u ítvoeri ng;
3. Bíj een Ianger verblíjf ín Nederland dan vereíst voor het deelnemen aan de
bovengenoemde re-enactment-uítvoeríng worden de (vuur)wapens, voor zover
mogelíjk, ín overleg met het bestuur van genoemde vereníging zodanig
opgeborgen, dat zíj níet in handen van onbevoegden kunnen geraken;
4. De verzamelíngen mogen omvatten munìtie en/of componenten daarvan ín
a1 dan níet geladen toestand, met díen verstande dat het projectíel van
munítíe met een kaliber boven de 12,7 mm (.50) niet voorzíen mag zíjn van
brisante Iadíngen of ander energetisch materiaal, en munitie met een kalíber
boven de 19 mm mag bovendíen geen voortdríjvende Iadíngen en geen
werkzame ontstekíng bevatten, (hand- en geweer) granaten, (Iand) míjnen
alsmede overíge (onderdelen van) wapens, zoals bedoeld in artíkel 2, eerste
Iíd, categoríe II, onder 7 van de Wet wapens en munitie, mogen geen
voortdríjvende, brísante, gíftíge, verstìkkende, weerloosmakende,
traanverwekkende of een soortgelijke Iadíng bevatten;
5. Het aantal meegevoerde gevulde patronen voor vuurwapens tot en met het
kalíber 13.2 mm en Iege hulzen voorzíen van een ontstekingsmiddel mogen
eeп hoeveelheid van 2000 patronen per verzamelíng,níet overschrijden;
6. Het totale gewicht van een verzamelíng munítie mag de 50 kílogram niet
overschríjden, híeronder níet begrepen delen van ongeladen munítíe en
zogenaamde dummíes;
7. De ontheffing tot vervoer ís beperkt tot het vervoeren van de (vuur)wapens,
tussen de plaats waar de (vuur)wapens normalíter voorhanden worden
gehouden en de plaats waar de re-enactment-uitvoering gehouden wordt,
Iangs de weg en binnen het tíjdsbestek dat daar redelijkerwíjze voor geboden
ís.

VOORSCHRIFTEN:
1. De buitenlandse deelnemers dienen de bepalingen, bíj of krachtens de Wet
wapens en munitie en de Wet mílíeubeheer gesteld, stípt na te Ieven;
2. De (vuur)wapens díenen tíjdens het vervoer op een zodanig deugdelíjke
wíjze te zijn verpakt, dat zíj níet voor onmíddellíjk gebruik geschikt zíjn;
3. De (vuur)wapens díenen gedurende het verblíjf van de buítenlandse
deelnemers ín Nederland te worden bewaard ín deugdelíjk afgesloten en voor
onbevoegden niet gemakkelijk te bereíken bergplaats, op de Iocatíe waar de
re-enactment vereniging ís gevestígd;
4. Geen munítíe en/of componenten daarvan mogen worden afgeleverd of
afgestaan aan-, of geruíld met onbevoegden;
5. De deelnemers aan de re-enactment-uítvoeríng dienen te a11en tíjde de
veilígheidsmaatregelen, met betrekking tot de (vuur)wapens, in acht te
nemen;
6. De (vuur)wapens dienen na afloop van de re-enactment-uitvoering dan we1
wanneer er geen re-enactment-uítvoeríng plaatsvíndt, zodaníg te worden
opgeslagen en bewaakt dat er geen misbruik mogelíjk is met de
(vuur)wapens;
7. In het belang van de openbare orde en veilígheid díenen de buítenlandse
deelnemers a11e aanwíjzingen van de politie en de brandweer op te volgen.

Den Haag, 30 apríl 2021
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Hoogachtend,
De Míníster van Justítíe en Veilígheíd,
namens deze,

S. Gobardhan
Operatŕonee! manager V&T

Bezwaar maken
U kunt bij de Míníster van Justitíe en Veíligheid tegen deze beslíssíng bezwaar
maken. U doet dit door een gemotíveerd bezwaarschríft in te dienen bínnen
zes weken na bekendmakíng van deze beslissíng. U kunt uw bezwaarschrift
digítaal índíenen vía justís.nl of schriftelíjk indienen door deze te sturen naar
het volgende adres:

Justís
Afdelíng V&T
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

U kunt uw bezwaarschríft ook door uw gemachtigde Iaten indíenen. AIs de
gemachtígde geen advocaat ís, voeg dan een machtíging bíj uw
bezwaarschríft.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in eIk geval het volgende bevat:

• uw naam en adres;
• de datum waarop u het bezwaarschríft schríjft;
• eeп omschríjvíng van de beslissíng waartegen u bezwaar wílt maken. U
kunt ook eeń kopíe van de beslíssíng meesturen;
• de gronden van uw bezwaar;
• uw handtekeníng of de handtekening van uw gemachtígde.

Voor meer ínformatie kunt u op www.ríjksoverheíd.nl de brochure "Bezwaar eп
beroep tegen beslíssingen van de overheíd" downloaden.
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