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HRVN,
Tav de heer Benink,
Teisterbantstraat 8,
5236 AJ 's-Hertogenbosch.

Geachte heer Benink,

TOESTEMMING KORPSCHEF,

De korpschef Nationale Politie, hierna te noemen de korpschef,

BESLUIT

Aan de vereniging:

"Historische Re-enactment Vereniging Nederland",
en de bij hen aangemelde verenigingen en hun leden en buitenlandse
deelnemers,

Contact persoon:
L.H. Benink,
Teisterbantstraat 8,
5236 AJ 's-Hertogenbosch,

Gelet op de Wet wapens en munitie en in het bijzonder deel B, hoofdstuk 4
betreffende re-enactment en historisch militair materieel van de Circulaire
wapens en munitie 2019 (CWM 2019), toestemming te verlenen tot het:

• Voorhanden hebben
• Tentoonstellen
• Vervoeren en dragen
• Sporadisch afvuren vuurwapens (wapendemonstratie)

Van historisch correcte en in het tijdsbeeld originele passende militaire
(vuur)wapens ten behoeve van:

• Het uitvoeren van re-enactment activiteiten.

Deze re-enactment activiteiten zullen gehouden worden in de week van 2 Urn 9
januari 2022. Deze week staat het kasteel in het teken van de Franse
bezetting. Napoleontische groepen verblijven in- en rond het kasteel.

De re-enactment activiteiten zullen plaats vinden tijdens het evenement "Le
Chateau d'Heeswijk Occupe", op en in de nabijheid van het kasteel Heeswijk,
Kasteel 4,é4@2//l#79&J75/S,gP3 er hierbij om dat de re-enacters
als figurantact@ren.
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De toestemming wordt verleend aan de verlofhouders en/of ministeriele
ontheffing houders die lid zijn bij de aangewezen verenigingen via het LPLG en
buitenlandse deelnemers, met ontheffing Ministerie Veiligheid en Justitie.
Een kopie van de wapenvergunning en of minsteriele ontheffing waarop de
wapens staan vermeld waarmee aan de re-enactment uitvoering zal worden
deelgenomen zal aan de korpschef worden verstrekt.

De gemeente Bernheze is van mening dat dit geen evenement is en heeft
derhalve aangegeven dat er geen evenementenvergunning nodig is.

Deze toestemming wordt verleend ten aanzien van de navolgende
activiteiten:

• Statie display
• wapendemonstratie

(vuur)wapens en gebruik:

De korpschef geeft toestemming aan de re-enactment vereniging HRVN en de
bij hen aangemelde verenigingen en hun leden en buitenlandse deelnemers,
tot het voorhanden hebben, tentoonstellen, vervoeren, dragen en het
sporadisch afvuren van vuurwapens van de categorie Il, 111 en IV. Deze
toestemming geldt NIET voor de zogenaamde EU-onklaar gemaakte wapens
en art. 18 vrijgestelde wapens (art. 18 RWM).(Tenzij deze op een verlof tot
voorhanden staan dan wel in bezit van buitenlandse deelnemers)
Deze toestemming is alleen geldig op het aangewezen evenemententerrein
Kasteel Heeswijk.
De toestemming voor het sporadisch afvuren van vuurwapens (zogenaamde
"wapendemonstratie) is alleen geldig op de daartoe aangewezen locatie,
gelegen en duidelijk aangegeven op het evenemententerrein van Kasteel
Heeswijk.
Het daadwerkelijk afvuren van de wapens wordt beperkt tot die
periode/momenten dat daadwerkelijk deelgenomen wordt aan een activiteit
waarbij het gebruik van wapens volgens het programma en vanuit de
organisatie gewenst is.
Tijdig voor het afvuren van de wapens in de aangewezen plaats dient het
publiek op duidelijke wijze op de hoogte te worden gebracht dat daadwerkelijk
met de vuurwapens gevuurd gaat worden. Dit afvuren mag NIMMER in de
richting van het publiek gebeuren. De toestemming is afgegeven voor de
wapens voor zover deze binnen het tijdvak en tijdsbeeld passen en
daadwerkelijk met de historische eenheid verband houden. Het publiek dient
op een veilige afstand, achter een duidelijk waarneembare afscheiding, van de
wapens te staan. De wapens mogen niet aan het publiek worden
overgedragen.

Vuurwapens worden nimmer op publiek en mede re-enactors gericht. Het is
eveneens niet toegestaan om met de (vuur)wapens deel te nemen aan theater
en filmproducties. Tentoongestelde munitie is voor gebruik als zodanig
ongeschikt gemaakt. Voor en na de z0genaamde "wapendemonstratie",
worden alle deelnemers met hun vuurwapens aan een veiligheidsinspectie
onderworpen.

«waakzaam en dienstbaar»
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Opslag vuurwapens:

De organisatie draagt er zorg voor dat er in de nabijheid van het
evenemententerrein een voorziening aanwezig is, zodat de voorhanden
gehouden vuurwapens na afloop en eventueel 's-nachts deugdelijk
opgeborgen kunnen worden. Als voorziening is in overleg met de afdeling
Korpscheftaken, de torenkamer in het kasteel Heeswijk, aangewezen.
De vuurwapenbewaarplaats dient steeds na gebruik afgesloten te zijn en onder
voortdurend toezicht te staan. Alleen de wapenbeheerders hebben een sleutel
van de vuurwapenbewaarplaats en dienen in het bezit te zijn van een privé
vuurwapenverlof dan wel een op zijn naam gesteld verenigingsverlof.
De (tijdelijk) aangestelde wapenbeheerders zijn uit hoofde verantwoordelijk
voor de in bewaring / opslag gegeven vuurwapens. Hij/zij neemt geen
wapen(s) in van derden of draagt geen wapen(s) uit de bewaarplaats over aan
derden dan nadat hij/zij zich aan de hand van het bevoegdheidsdocument (bijv.
verlof wm 4 of wm 6) ervan heeft vergewist dat het vuurwapen wordt
overgedragen door of aan de bevoegde houder ervan. Door de
wapenbeheerders dient een inname en uitgifte register te worden bijgehouden.

De aangewezen wapenbeheerder is;
-L. Benink, of de door hem aangewezen personen, welke in het bezit zijn van
een geldig privé- dan wel verenigingsverlof (Wm 4 of wm 6).

Aan deze toestemming zijn de volgende algemene voorschriften /
beperkingen verbonden:

1. De toestemming voor de deelnemers geldt uitsluitend voor de personen die
lid zijn van een vereniging welke is aangesloten bij de koepelorganisatie
"Landelijk platform levende geschiedenis" en bevoegd zijn de
(vuur)wapens voorhanden te hebben middels een verlof/ontheffing en
deelnemen op uitnodiging van de organisatie alsmede buitenlandse
deelnemers mits in bezit van een ontheffing.

2. Het dragen (onverpakt meevoeren) van (vuur)wapens (met
verlof/ontheffing) wordt beperkt tot het aangewezen evenemententerrein
(Kasteel Heeswijk).

3. Na afloop van de activiteit (of eventueel 's-Nachts) worden alle
(vuur)wapens van de categorieën Il, 111, IV als genoemd in de Wet wapens
en munitie deugdelijk opgeborgen. (vuurwapenbewaarplaats). De
organisatie ziet hierop toe en is hiervoor verantwoordelijk, onverlet de
eigen verantwoordelijkheid van de verlof- en ontheffing houders. Het
onbeheerd opbergen van vuurwapens in voertuigen is NIET toegestaan.

4. Het dragen (onverpakt meevoeren) geldt uitsluitend voor vuurwapens van
de categorie Il met verlof en ontheffing en categorie 111 met verlof en
wapens van de Cat. IV. Het betreffen hier wapens die passen binnen het
tijdsbeeld en deel uitmaken van de originele uniformen. (CWM 2019, punt
4.1.3).

5. De verlofhouder ingevolge de Wet wapens en munitie draagt er zorg voor
dat hij/zij het wapenverlof waaruit de bevoegdheid tot het voorhanden blijkt,
op eerste vordering van een daartoe bevoegde ambtenaar kan overleggen.
Dit voorschrift is eveneens van toepassing op de houders van een
Ministeriële ontheffing.

6. Re-enactors die gebruik maken van een huurwapen dienen een door de
Korpschef getekende verklaring van Tijdelijk Verhuur Wapen te
overleggen.

«waakzaam en dienstbaar»
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7. Aanwijzingen en bevelen gegeven door of namens de politie en/of

brandweer dienen onmiddellijk en strikt te worden opgevolgd.
8. De (vuur)wapens worden enkel door de verlofhouder/ontheffing houder

voorhanden gehouden, tentoongesteld, vervoerd en gedragen. De
(vuur)wapens worden niet overgedragen. Ook het overdragen van een
(vuur)wapen ten behoeve van opnames (foto of film) is niet toegestaan.

9. Bij misbruik van deze toestemming, waaronder begrepen het niet naleven
van de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen, dan wel misbruik
van het wapen en/of munitie, waaronder mede te verstaan het niet
betrachten van de uiterste voorzichtigheid en zorg bij het omgaan met het
wapen en/of de munitie wordt u geacht te hebben gehandeld zonder deze
toestemming. Dit is tevens strafbaar gesteld ingevolge artikel 6 Wet
wapens en munitie.

10. Het bestuur van de re-enactment vereniging HRVN verstrekt aan de
korpschef kopieën van de wapenvergunningen waarop de wapens staan
vermeld waarmee aan de re-enactment uitvoering zal worden
deelgenomen. (Circulaire WWM 2019, punt 4.1.3) Dit mag middels een
excel-lijst.

Overige voorwaarden:

1. De houder van het verlof/ontheffing houdt zich strikt aan de bepalingen
gesteld bij of krachtens de Wet wapens en munitie en de Circulaire wapens
en munitie 2019, alsmede aan de in zijn of haar verlof/ ontheffing vermelde
voorschriften en beperkingen.

2. Het veiligheidsreglement van het Landelijk Platform Levende Geschiedenis
is van toepassing en dient te worden nageleefd.

3. De organisatie verstrekt aan alle deelnemers een afschrift van deze
toestemming en ziet toe op naleving van de in deze toestemming
opge' en voorschriften.

De korpsct van politie, namens deze
de politiech #f van Oost Brabant,

« waakzaam en dienstbaar»


