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U wilt als lid van onze vereniging een aanvraag doen voor het voorhanden hebben van een vuurwapen, al dan niet
met bijbehorende munitie. U kunt dit uitsluitend doen d.m.v. een zogenaamd WM3 formulier. Dit formulier wordt
door u ingevuld en ondertekend en deels door het verenigingsbestuur ingevuld en ondertekend. Een kopie van het
formulier wordt door de secretaris in uw dossier bewaard. Incidenteel komt het voor dat mensen een dergelijk
formulier wel laten invullen en ondertekenen, maar uiteindelijk om welke reden dan ook (nog) niet gebruiken. Het
formulier komt dan ergens thuis in de kast of bij het oude papier te liggen en wij hebben als verenigingsbestuur
geen controle op wat er verder gebeurt met het door ons getekende formulier. We spreken dan over zogenaamde
“zwervende” formulieren en aangezien wij als bestuur op dat formulier een verklaring ondertekenen, is dit niet
wenselijk. Wij vragen van u dan ook het volgende:

Nadat het bestuur uw formulier heeft getekend, verzoeken wij u om binnen 2 maanden een kopie te
overleggen aan de TC-balie van de bijlage van uw verlof, waarop het aangevraagde wapen is
bijgeschreven (kopie wordt in uw dossier bewaard), of indien de aanvraag niet is gedaan, het

ongebruikte WM3 formulier bij ons in te leveren.

Invulinstructie

Onder 1: Uw eigen gegevens volledig invullen
Onder 2: Gegevens van het aan te vragen wapen volledig invullen. WM3 wordt niet getekend voor een

‘blanco’ wapen.
Onder 4: Invullen of u ook munitie voorhanden wilt hebben. Indien van toepassing gegevens invullen van uw

eigen bestaande verlof (alleen WM4 schietsport, géén jachtakte!).
Onder 5: Gegevens invullen van degene van wie u het wapen koopt. Indien dit een particulier is vult u zijn of

haar gegevens in bij ‘verlof tot voorhanden hebben’. Indien dit een wapenhandel is, vult u de
gegevens van de wapenhandel in onder ‘erkenning’. Nooit beiden!

Formulier op de voorkant zelf ondertekenen (de verkopende partij ondertekend niet op de WM3!)
Op de achterzijde van de WM3 vult u NIETS in! Dit doet het verenigingsbestuur.

Voorwaarden voor verlofaanvraag

• U bent tenminste 1 jaar onafgebroken lid van in Nederland gevestigde schietsportverenigingen.
• U heeft in de 12 maanden, voorafgaande aan de datum van de aanvraag tenminste 18 schietbeurten laten

registreren, waarbij geldt dat schietbeurten uitsluitend met een vuurwapen kunnen worden gemaakt.
• U heeft een volledig ingevulde bestuursverklaring op de achterzijde van uw WM3 formulier.
• U kunt met het aangevraagde wapen tenminste één KNSA erkende discipline schieten in het verband van onze

vereniging.
• U overlegt bij uw aanvraag een volledig ingevuld en ondertekend ‘Inlichtingen en Referentenformulier’.
• U toont aan dat u een KNSA discipline in wedstrijdverband schiet (d.m.v. het lidmaatschap bij een door de KNSA

gecertificeerde schietsportvereniging)
• U bent lid van een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging.
• Het wapen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de eisen zoals in de CWM gesteld ten aanzien van

de faseringsregeling (zie ook onder ‘Tenslotte’ verderop).



Procedure

• U gaat met het volledig ingevulde WM3 formulier naar de afdeling Korpscheftaken (verder KC-taken) van het
politiebureau waar uw woonplaats onder valt (bel eerst voor een afspraak).

• U hebt tevens bij u, eventueel uw KNSA licentiepasje, uw schietboekje/bewijs van lidmaatschap, 2 pasfotos en
een PIN-pas voor het betalen van de kosten van uw verlof (contante betaling niet mogelijk).

• U hebt ook bij u het vooraf door u ingevulde Inlichtingen- en Referentenformulier.
• KC-taken kan vragen om een optiebon. Dit is het formulier dat u van de wapenhandel krijgt met gegevens van de

verkoper en het wapen. Ingeval van een particulier, kunt u het formulier ‘Verklaring overdracht vuurwapen’ van
de website downloaden (dit is geen wettelijke eis overigens).

• KC-taken neemt de aanvraag in behandeling en voert een screening uit.
• Indien het een eerste verlofaanvraag betreft, zal KC-taken een huisbezoek afleggen en controleren of u het

wapen en de munitie op de voorgeschreven manier kunt opbergen. Zorg er dus voor dat dit in orde is zodra u de
aanvraag doet.

• Het verlof wordt uitgeschreven en u krijgt bericht dat u het kunt komen halen. U krijgt tevens een zogenaamd
WM2 formulier, waarmee u het wapen kunt “verkrijgen” van degene waarvan u het heeft gekocht. De WM2 is
tevens een vrijwaringbewijs voor de verkoper waarmee deze het wapen van het verlof kan laten afschrijven. De
verkopende partij vult op de WM2 de gegevens van de verkrijger in en ondertekent deze. De verkopende partij
behoudt de WM2. Degene die het wapen koopt, toont dus alleen zijn legitimatiebewijs, maar vult niets in en
ondertekent ook niets op de WM2.

• U haalt het wapen op en biedt dit binnen de gestelde termijn ter schouwing aan bij KC-taken om te controleren
of verlofgegevens en wapengegevens in orde zijn. Bespreek dit van tevoren even met KC-taken.

Tenslotte

• In het eerste verlofjaar mogen geen wapens op uw verlof worden bijgeschreven (wel gewisseld).
• In het eerste verlofjaar is het verlof slechts geldig voor 1 wapen dat binnen een olympische discipline ‘past’. Na 1

verlofjaar komen daar wapens bij die binnen de ISSF disciplines vallen (o.a. groot kaliber pistolen met maximum
kaliber 9mm/.38 en dito revolvers en groot kaliber enkelschots geweren). Na nogmaals 1 verlofjaar de wapens
die binnen de KNSA disciplines vallen (dus semiautomatische groot- en klein kaliber geweren en vuistvuurwapens
met grotere kalibers dan 9mm/.38.

• U dient uw vuurwapen thuis op te bergen in een wapenkluis of een kluis welke hieraan gelijkwaardig is. In de
praktijk voldoet een “Gamma” kluis. De keuze voor een grotere wapenkluis is met het oog op de toekomst en de
aanwezigheid van afsluitbare binnenkluizen te overwegen. De kluis dient goed verankerd te zijn aan de muur
en/of de vloer, een plugje in een gipsplaat voldoet niet. Vastzetten hoeft niet indien het leeggewicht van de kluis
aantoonbaar 200kg of meer bedraagt. Aan te raden is het wél.

• U dient munitie gescheiden van het wapen te bewaren in een deugdelijk afgesloten plaats. Ingeval u een speciale
wapenkast heeft met apart afsluitbare binnenvakken, dan mag dit ook.

• Buiten uzelf, mag niemand toegang hebben tot uw wapens en munitie, dus ook huisgenoten mogen de
bergplaatsen niet kunnen openen. Houdt uw spullen (en sleutels) uit de buurt van kinderen. Kinderen zijn
nieuwsgierig.

• U mag maximaal 10.000 patronen in huis hebben. Ook losse slaghoedjes tellen mee als volwaardige patroon. U
mag maximaal 2.000 patronen tegelijk vervoeren. Dit is geregeld in de Wet Milieubeheer, niet in de Wet Wapens
en Munitie.

• Wees bewust van uw verantwoordelijkheden. Een overtreding op de Wet Wapens en Munitie is niet hetzelfde als
het rijden door rood licht. Dat laatste levert u een boete op, terwijl een overtreding op de WWM u niet alleen uw
verlof kost, maar tevens inhoudt dat uw KNSA licentie wordt ingetrokken en daarmee automatisch ook uw
lidmaatschap bij de vereniging eindigt.

Controles:
• Als verlofhouder kunt u onaangekondigde controles tegemoet zien. Zorg er voor dat u de regels strikt naleeft.

Geen losse kluizen, geen wapens of onderdelen daarvan buiten de kluis, niet een paar patronen in de koffer
buiten de kluis bewaren, geen munitie in dezelfde kluis bewaren als de wapens, geen huisgenoten die bij de
wapens kunnen, enz. Een kleine overtreding levert u minimaal een schriftelijke waarschuwing op. Daarna staat u
op ‘scherp’. Grovere overtredingen resulteren in intrekking van het verlof. Zorg dus dat het in orde is! Controles
worden in principe jaarlijks uitgevoerd bij verlofhouders jonger dan 25 jaar, nieuwe verlofhouders en
verlofhouders met een ‘verleden’ waarin zaken niet goed geregeld bleken. Voor overige verlofhouders is de
richtlijn 1 controle per 3 jaar.
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