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Aan de korpschef van de Nationale Politie
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Datum 27-07-2022
Onderwerp Ontheffing ex artikel 4 van de Wet wapens en munitie

Geachte heer/ mevrouw,

In antwoord op uw advies van 18-07-2022 doe ik u hierbij toekomen mijn
beslissing van vandaag, houdende de door mij verleende ontheffing van de
heer/mevrouw J. Bedijn, te Opijnen.

Ik verzoek u de ontheffing aan betrokkene uit te reiken.

Hoogachtend,
De Minister van Justitie en Veiligheid,
namens deze,

Andrea Zubrinié
Wnd. operationeel manager afdeling Verlening & Toetsing
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Justis
Ministerie van Justitie en Veiligheid

DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID,

Kenmerk: OWM 3263

Gelezen het verzoek van 3 juli 2022 van de heer J. Bedijn, om verlening van een
ontheffing op grond van artikel 4, eerste lid van de Wet wapens en munitie voor
het doen binnenkomen, doen uitgaan, voorhanden hebben en vervoeren van
(vuur)wapens en munitie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, categorie II en IV en
artikel 2, tweede lid, categorie II van de Wet wapens en munitie, door
buitenlandse deelnemers ten behoeve van een re-enactment-uitvoering op 3
september 2022 tot en met 5 september 2022;

Gezien het advies van 18 juli 2022 van de politiechef van de regionale eenheid
Oost-Nederland, namens de korpschef van de Nationale Politie (hierna: de
korpschef), waarin wordt geadviseerd de ontheffing te verlenen;

Gelet op het feit dat uit het verzoek van de heer Bedijn en uit het bij de korpschef
ingewonnen advies blijkt dat de heer Bedijn een redelijk belang heeft bij verlening
van de ontheffing;

Gelet op artikel 4, eerste lid, artikel 14, eerste lid, artikel 22, eerste lid en artikel
26, eerste lid van de Wet wapens en munitie;

Besluit:

Ontheffing, als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Wet wapens en munitie te
verlenen voor het doen binnenkomen, doen uitgaan, voorhanden hebben en
vervoeren van (vuur)wapens en munitie als bedoeld in artikel 2, eerste lid,
categorie II en IV en artikel 2, tweede lid, categorie II van de Wet wapens en
munitie, door buitenlandse deelnemers ten behoeve van een re-enactment
uitvoering op 3 september 2022 tot en met 5 september 2022.

GELDIGHEIDSDUUR VAN DE ONTHEFFING: 1 september 2022 tot en met 7
september 2022

BEPERKINGEN:
1. Elke buitenlandse deelnemer dient in het bezit te zijn van:
- alle officiële bescheiden met betrekking tot de meegevoerde (vuur)wapens en

munitie;
- een door de heer Bedijn afgegeven schriftelijke uitnodiging voor de

bovengenoemde re-enactment-uitvoering;
- een kopie van deze, door de Minister van Justitie en Veiligheid verleende,

ontheffing;
2. De (vuur)wapens worden uitsluitend op die plaats gedragen waar de

vereniging de re-enactment-uitvoering opvoert en na verkregen schriftelijke
toestemming van de betrokken burgemeester en de korpschef voor de re
enactment-uitvoering;

3. Bij een langer verblijf in Nederland dan vereist voor het deelnemen aan de
bovengenoemde re-enactment-uitvoering worden de (vuur)wapens en munitie
voor zover mogelijk, in overleg met het bestuur van genoemde vereniging
zodanig opgeborgen, dat zij niet in handen van onbevoegden kunnen geraken;

4. De verzamelingen mogen omvatten munitie en/of componenten daarvan in al
dan niet geladen toestand, met dien verstande dat het projectiel van munitie
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met een kaliber boven de 12,7 mm (.50) niet voorzien mag zijn van brisante
ladingen of ander energetisch materiaal, en munitie met een kaliber boven de
19 mm mag bovendien geen voortdrijvende ladingen en geen werkzame
ontsteking bevatten, (hand- en geweer) granaten, (land) mijnen alsmede
overige (onderdelen van) wapens, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid,
categorie II, onder 7 van de Wet wapens en munitie, mogen geen
voortdrijvende, brisante, giftige, verstikkende, weerloosmakende,
traanverwekkende of een soortgelijke lading bevatten;

5. Het aantal meegevoerde gevulde patronen voor vuurwapens tot en met.het
kaliber 13.2 mm en lege hulzen voorzien van een ontstekingsmiddel mogen
een hoeveelheid van 2000 patronen per verzameling niet overschrijden;

6. Het totale gewicht van een verzameling munitie mag de 50 kilogram niet
overschrijden, hieronder niet begrepen delen van ongeladen munitie en
zogenaamde dummies;

7. De ontheffing tot vervoer is beperkt tot het vervoeren van de (vuur)wapens en
munitie tussen de plaats waar de (vuur)wapens en munitie normaliter
voorhanden worden gehouden en de plaats waar de re-enactment-uitvoering
gehouden wordt, langs de weg en binnen het tijdsbestek dat daar
redelijkerwijze voor geboden is.

VOORSCHRIFTEN:
1. De buitenlandse deelnemers dienen de bepalingen, bij of krachtens de Wet

wapens en munitie en de Wet milieubeheer gesteld, stipt na te leven;
2. De (vuur)wapens en munitie dienen tijdens het vervoer op een zodanig

deugdelijke wijze te zijn verpakt, dat zij niet voor onmiddellijk gebruik geschikt
zijn;

3. De (vuur)wapens en munitie dienen gedurende het verblijf van de
buitenlandse deelnemers in Nederland te worden bewaard in deugdelijk
afgesloten en voor onbevoegden niet gemakkelijk te bereiken bergplaats, op
de locatie waar de re-enactment vereniging is gevestigd;

4. Geen munitie en/of componenten daarvan mogen worden afgeleverd-, of
afgestaan aan-, of geruild met onbevoegden;

5. De deelnemers aan de re-enactment-uitvoering dienen te allen tijde de
veiligheidsmaatregelen, met betrekking tot de (vuur)wapens, in acht te
nemen;

6. De (vuur)wapens dienen na afloop van de re-enactment-uitvoering dan wel
wanneer er geen re-enactment-uitvoering plaatsvindt, zodanig te worden
opgeslagen en bewaakt dat er geen misbruik mogelijk is niet de
(vuur)wapens;

7. In het belang van de openbare orde en veiligheid dienen de buitenlandse
deelnemers alle aanwijzingen van de politie en de brandweer op te volgen.

Den Haag, 27 juli 2022

Pagina 2 van 3



De Minister van Justitie en Veiligheid,
namens deze,

Andrea Zubrinié
Operationeel manager afdeling Verlening & Toetsing

Bezwaar maken
U kunt bij de Minister van Justitie en Veiligheid tegen 'deze beslissing bezwaar maken. U
doet dit door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na
bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen via justis.nl
af schriftelijk indienen door deze te sturen naar het volgende adres:

Justis
Afdeling V&T
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde
geen advocaat is, voeg dan een machtiging bij uw bezwaarschrift.

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

• uw naam en adres;
• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
• een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. U kunt ook een

kopie van de beslissing meesturen;
• de gronden van uw bezwaar;
• uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op www.rijksoverheid.nl de brochure "Bezwaar en beroep
tegen beslissingen van de overheid" downloaden.
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