Nederlandse wapenwetgeving in het kort
De regels omtrent bezit en handelingen met wapens zijn vastgesteld in de Wet wapens en munitie (Wwm)
en de daaronder vallende Regeling wapens en munitie (Rwm). In de Wwm worden een aantal handelingen
beschreven die met wapens kunnen worden uitgevoerd. De meest relevante hiervan zijn:
1. Voorhanden houden: Op een bepaalde (privé-)plaats over een wapen kunnen beschikken. Dit is iets
anders dan "dragen" (zie onder 3). Als iemand thuis een wapen bewaart en hij bevindt zich in een
andere stad, dan heeft hij dat wapen nog steeds voorhanden.
2. Vervoeren: Op de openbare weg of publiek toegankelijke plaats bij zich hebben van een wapen, dat
zodanig is verpakt dat het niet voor onmiddellijk gebruik kan worden aangewend.
3. Dragen: het onverpakt (dus gebruiksklaar) bij zich hebben op openbare plaatsen. Dit geldt in ruime
zin, dus het onverpakt voorhanden hebben van een wapen in het dashboardkastje valt ook onder
dragen.
De Wwm onderscheidt 4 categorieën van wapens waarvoor verschillende beperkingen gelden:
Categorie I
Wapens in categorie I zijn geheel verboden. Je mag ze niet voorhanden houden, niet vervoeren en niet
dragen. Categorie I wapens zijn:
 Stiletto's, valmessen en vlindermessen met een stootplaat en/of een lemmet van 9 cm of langer
en/of lengte tussen 7 en 9 cm én smaller dan 14 mm.
 Opvouwbare messen met meer dan één snijkant en/of die opengevouwen langer zijn dan 28 cm
 Vilmessen (haaks mes waarbij het lemmet tussen de vingers door naar buiten steekt)
 Ballistische messen (bijv. schietmes op luchtdruk)
 Non-ferro messen (kunststof, keramisch) die slecht of niet detecteerbaar zijn
 Blanke wapens die lijken op een ander voorwerp dan een wapen (bijv. wandelstokzwaard)
 Pijlen en pijlpunten met snijdende delen
 Boksbeugels (ook messen met een handvat dat als boksbeugel kan worden gebruikt)
Categorie II
Dit betreft m.n. vuurwapens e.d. (worden niet behandeld in dit artikel)
Categorie III
Dit betreft ook diverse vuurwapens, maar hier worden ook werpmessen genoemd. Wapens uit deze
categorie zijn beperkt verboden. Je mag de handelingen alleen uitvoeren met een vergunning (loopt via de
politie). Belangrijk is de definitie van een werpmes. In principe kan elk mes geworpen worden. Messen die
echter duidelijk ontworpen zijn om te werpen (bijv. door een specifieke of aanpasbare balans, of het
ontbreken van een heft) vallen zonder uitzondering onder deze definitie. Sommige dolkmessen kunnen hier
ook onder vallen, maar dit is nergens gedefinieerd.
Categorie IV
Wapens in categorie IV zijn beperkt toegestaan. Je mag ze wel vervoeren, wel voorhanden hebben, maar
niet dragen tenzij met verlof of vrijstelling (via politie). Ook geldt voor deze categorie een leeftijdgrens.
Personen die nog geen achttien jaar oud zijn mogen géén wapen van categorie IV voorhanden hebben of
vervoeren. Wapens in deze categorie:
 Vaste messen met meer dan één snijkant
 Degens, zwaarden, sabels en bajonetten
 Wapenstokken
 Kruisbogen en harpoenen
 Aangewezen voorwerpen bedoeld om ernstig lichamelijk letsel toe te brengen
 Voorwerpen waarvan, gelet op de aard en omstandigheden, kan worden aangenomen dat zij bedoeld
zijn om letsel toe te brengen of te dreigen (bijv. dolkmes in een disco, honkbalknuppel bij
voetbalwedstrijd).
Tot slot is er een categorie gebruiksvoorwerpen die niet onder de Wwm vallen. Deze zijn in principe vrij
toegestaan, tenzij deze, gelet op de aard en omstandigheden, duidelijk bedoeld zijn om letsel aan personen
toe te brengen of te dreigen (zie laatste punt onder IV). Hieronder vallen o.a.
 Vaste messen met één snijkant (bijv. dolkmessen)
 Opvouwbare messen die niet onder Wwm categorie I vallen (bijv. zakmessen)
 Keuken- en hobbymessen (bijv. stanleymes)
 Scherpe gereedschappen (bijv. beitel en schaaf)
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