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Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet
natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het
legaal wapenbezit

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 18 april 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede
Kamer.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Invoeging Artikel I, onderdeel Ba
Invoeging Artikel III, onderdelen 0A en Aa
8  12 (Van Oosten en Van Toorenburg) over afwijzen van een wapenvergunning bij een
veroordeling voor geweldsdelicten
Hiermee wordt in de wet geregeld dat een veroordeling in het verleden (tot acht jaren
terug) voor bepaalde – geweldsgerelateerde – delicten altijd leidt tot een afwijzing van het
verzoek om een wapenvergunning of een jachtakte. Bij de opsomming is als uitgangspunt
genomen dat deze misdrijven in het bijzonder blijk geven van agressie, dan wel dat de
inzet van een wapen hierbij extra gevaarzettend zou zijn geweest. De opgesomde
bepalingen betreffen onder meer misdrijven tegen het openbaar gezag en misdrijven tegen
het leven gericht, mishandeling en afpersing en afdreiging. Ook piraterij en andere
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scheepvaart- en luchtvaartmisdrijven vormen voor wapenbezit een absolute contraindicatie. Hetzelfde geldt voor alle misdrijven op grond van de Wet wapens en munitie of
op grond van de Opiumwet. De opsomming berust voor een groot deel op de aanwijzing
van misdrijven waarvoor op grond van artikel 55d van het Wetboek van Strafvordering
onderzoeksmiddelen naar alcoholgebruik kunnen worden ingezet.
Als iemand op enig moment na verlening van het wapenverlof onherroepelijk wordt
veroordeeld voor één van de in de opsomming genoemde strafbare feiten moet de
wapenvergunning worden ingetrokken.
Het vierde lid heeft tot gevolg dat de terugkijktermijn wordt verlengd in geval van een
vrijheidsstraf, namelijk met de duur van de vrijheidsstraf, voor zover deze valt in de acht
jaren voorafgaand aan de beslissing op de aanvraag. Bij een vrijheidsstraf van vijf jaar
betekent dit dat bij de beslissing op de aanvraag dertien jaar wordt teruggekeken.
Een identieke regeling is opgenomen in de Wet natuurbescherming voor de jachtakte.
Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP,
het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie.

Moties
9 (Van Oosten) over intrekken van de toestemming voor vuurwapenbezit bij een
gedwongen psychiatrische opname
Aangenomen. Voor: PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de
ChristenUnie en Forum voor Democratie.
10 (Van Nispen en Van der Staaij)over de personeelscapaciteit bij de politie
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, het CDA, de
ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie.
11 (Van der Staaij) over verlenging van de looptijd van een jachtakte of andere vergunning
Aangenomen. Voor: PvdA, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en Forum
voor Democratie.

