AANVRAAG VOOR VERLOF TOT VOORHANDEN HEBBEN
VAN EEN (VUUR)WAPEN VAN CATEGORIE III

MODEL WM 3
1. Aanvrager

4.aanvrager wenst tevens over de bijbehorende
munitie te beschikken

Naam:
Voornamen (voluit):
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Postcode:
Adres:
Woonplaats:
BSN-nummer:
E-mailadres:

O Ja

O N.v.t.

Aanvrager wenst tevens over grotere magazijnen te
beschikken voor dit vuurwapen.
O Ja

O Nee
O N.v.t.
(Zie toelichting achterzijde)

Aanvrager beschikt reeds over een verlof tot het
voorhanden hebben van één of meer (vuur)wapens
van categorie III

2.Verzoekt een verlof tot het voorhanden hebben van
het volgende (vuurwapen) of onderdeel van een vuur)
wapen/hulpstuk (artikel 3 Wet wapens en munitie)
Invullen indien van toepassing
Soort Wapen:
Merk:
Type:
Model:
Kaliber:
Wapennummer:
Reden van het verzoek:

Betreft het een erkende schietsportdiscipline in de zin van
artikel 7, vierde lid van het Besluit wapens en munitie
. O Ja
O Nee
(Bij onvoldoende ruimte bijlage toevoegen)
Valt dit wapen onder de categorie A onderdelen 6 of 7, in
bijlage I van de Richtlijn, zoals benoemd in
Art 4 Besluit wapens en munitie (zie toelichting
achterzijde)
O Nee

O Nee

O Ja

3. Aanvrager is lid van de volgende erkende
schietvereniging(en)
(Alleen in te vullen indien het een verlof ten behoeve van de
schietsport betreft)

O Ja nummer
O Nee
Afgegeven te:
Op datum:
5.Aanvrager zal, indien het verlof wordt verleend, het
onder 2 vermelde wapen/onderdeel ontvangen van:
Naam:
Adres:
Postcode
Woonplaats
Die bevoegd is dit (deze) voorhanden te hebben op
grond van:
O Erkenning
Erkenningsnummer:
Vestigingsplaats:
O Verlof tot voorhanden hebben
Verlofnummer
Korps van afgifte
O Verlof tot voorhanden hebben
Jachtaktenummer:
Korps van afgifte:
Ondergetekende verklaart de hierboven vermelde
gegevens naar waarheid te hebben ingevuld,
Plaats:
Datum:

Indien het de eerste aanvraag betreft dienen 2 pasfoto’s
te worden bijgevoegd.
Indien het een verlof t.b.v.de schietsport betreft, register
van schietbeurten bijvoegen

Handtekening:
Soort en nummer identificatiebewijs
Instantie + datum afgifte
dd:

6. Verklaring van het bestuur van de
schietvereniging
(Alleen in te vullen indien het een verlof ten behoeve van de
schietsport betreft)

Naam vereniging:
Statutair gevestigd (adres):
Statuten vastgesteld bij
notariële akte dd:
Ingeschreven bij KvK:
Onder nummer:
Erkend door de minister d.m.v. KNSA-certificaat
Afgegeven op:
Naam bestuurslid:
Functie bestuurslid:
Privéadres bestuurslid:
Telefoonnummer:
Aanvrager is lid van de
vereniging sinds:

Aanvrager
O
heeft gedurende 12 maanden voorafgaand aan dit
verzoek
maal aan schietoefeningen deelgenomen
(Alleen in te vullen bij de 1e aanvraag)
O
heeft gedurende het verlofjaar, voorafgaand aan
deze aanvraag
maal aan schietoefeningen
deelgenomen
(Alleen in te vullen als aanvrager reeds over een verlof
beschikt)
O
beschikt over voldoende bekwaamheid in omgang
met (vuur)wapens
Het vuurwapen waarop de aanvraag betrekking heeft zal
worden gebruikt voor de volgende tak(ken) van de
schietsport:

O
Dat deze schietsportdiscipline een erkende
schietsportdiscipline is als bedoeld in artikel 7, vierde lid
van het Besluit wapens en munitie welke in het verband
van bovengenoemde schietvereniging (kunnen) worden
beoefend en aanvrager daarvoor tevens moet kunnen
beschikken over magazijnen met een grotere capaciteit
dan
O 10

O 20 patronen

Ondergetekende verklaart de hierboven vermelde
gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
Plaats:
Datum:
Handtekening

Ruimte bestemd voor Korpschef
(Niet in te vullen door aanvrager)

Politie-Eenheid:
Datum ontvangst:
Datum beslissing:
O Toegewezen
Opmerkingen:

O Geweigerd

TOELICHTING
Vraag 2 – Het bezit van vuurwapens die vallen onder de nieuwe
categorie A6 of A7 van de Richtlijn is verboden, tenzij er een
erkende tak van schietsport mee wordt beoefend. Dit dient te
blijken uit de verklaring van de aanvrager.
A 6. Automatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot
semiautomatische vuurwapens, onverminderd het bepaalde in
artikel 7, lid 4 bis
A 7. Elk van de volgende semiautomatische vuurwapens met
centrale ontsteking:
a) korte vuurwapens waarmee meer dan 21 patronen kunnen
worden afgevuurd zonder te herladen, indien:
i) een magazijn met een capaciteit van meer dan 20 patronen
onderdeel is van dat vuurwapen, of
ii) er een afneembaar magazijn met een capaciteit van meer
dan 20 patronen in wordt geplaatst;
b) lange vuurwapens waarmee meer dan 11 patronen kunnen
worden afgevuurd zonder te herladen, indien:
i) een magazijn met een capaciteit van meer dan 10 patronen
onderdeel is van dat vuurwapen, of
ii) er een afneembaar magazijn met een capaciteit van meer
dan 10 patronen in wordt geplaatst.
Vraag 3
Schietverenigingen dienen erkend te zijn door de minister. De
erkenning kan worden verkregen als de schietvereniging
gecertificeerd is.
Vraag 4
Indien de aanvraag ziet op een vuurwapen dat valt onder de
categorie A7 van de Richtlijn (zie hiervoor) EN voor de
beoefening van de schietsport daarbij de beschikking
noodzakelijk is over magazijnen met een grotere capaciteit van
10 respectievelijk 20 patronen, dan dient dit door aanvrager
aangegeven te worden.
Vraag 6
Het bestuur verklaart de volgende zaken
Dat zij een erkende schietvereniging zijn ingevolge
het Besluit erkenning van schietverenigingen.
Dat de schietsportdiscipline waar de aanvraag op
ziet een erkende schietsportdiscipline is als bedoeld
in artikel 7, vierde lid Besluit wapens en munitie
Dat een aanvrager, voor zover noodzakelijk, tevens
moet kunnen beschikken over magazijnen met een
grotere capaciteit dan 10 of 20 patronen
…………………………………………………………
Verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de
AVG ter noodzakelijke vervulling van de taak van de
korpschef zoals bedoeld in de Wet wapens en munitie.
Op politie.nl is een privacy statement opgenomen ten
behoeve van de verwerking van de persoonsgegevens
ingevolge de korpscheftaken

