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Korte Inhoud 

 

De Commissie van Rapporteurs: 

- heeft zich gebogen over voornoemd wetsontwerp, welk ten 

doel heeft de Vuurwapenwet (G.B. 1930 no.73, zoals 

laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2011 no.96) nader te wijzigen. 



 

Deze wetswijziging is van belang wegens de steeds 

toenemende prijsstijging en de daarmee gepaard gaande 

kosten voor de overheid, waaronder (1) de kosten voor de 

dienstverlening ter afwikkeling van vergunningen aanvragen 

conform de wet geschiedt en (2) de huidige tarieven die 

vanwege de veranderende economische en maatschappelijke 

omstandigheden niet meer kostendekkend zijn.  

Tijdens dit onderhoud zijn er enkele vraag-en aandachtspunten aan 

de orde gesteld, waaronder: 

- wat de achterliggende ideeën zijn geweest betreffende de 

beraming van deze nieuwe bedragen (zoals: (algemene) 

schriftelijke machtigingen en verlenging van (schriftelijke) 

machtigingen). 

- aan  welke  procedures c.q. vereisten voldaan moet worden 

betreffende het aanvragen van vuurwapens. 

- of de Vuurwapenwet niet integraal gewijzigd dient te worden. 

- wat de oorzaken zijn betreffende de toename van 

vuurwapenaanvraag. 

 

Besluiten 

 

- De Commissie van Rapporteurs heeft besloten de 

Vuurwapenwet integraal te wijzigen. De Commissie zal 

hieromtrent correspondentie met de Minister van Justitie en 

Politie plegen.  

- De Procureur-Generaal zal de cijfers betreffende de 

vuurwapen aanvragen en weigeringen in de periode 2014 en 

2015 de Commissie doen toekomen.  

  
Vervolg activiteiten Bespreking met deskundigen van de afdeling Wetgeving van het 

Ministerie van Justitie en Politie op vrijdag 13 mei 2016 

 


