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Vo o r s c h rif te n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t t i j d e l i j k v e r h u u r v a n ( v u u r ) w a p e n s v a n
c a te g o rie I ,I I , I I I e n I V a a n d e r d e n :
1

Het ter beschikking stellen van de (vuur)wapens aan derden door de erkenninghouder geschiedt slechts indien en
voor zover:
a)
door de korpschef in de politieregio waar die (vuur)wapens worden gebruikt, daarvoor vooraf
schriftelijke toestemming is verleend, en;
b)
indien er meer dan vijf (vuur) wapens alsmede de daarbij behorende knalpatronen / losse ﬂodders aan
één cliënt ter beschikking worden gesteld dient de in de erkenning genoemde beheerder tijdens de
verhuur in persoon bij de (vuur)wapens aanwezig te zijn. Zo nodig kan, in plaats van de beheerder, een
bij hem in dienst zijnde persoon, die in het bezit is van een door de korpschef afgegeven doorlopend
verlof tot vervoer, welke is voorzien van een pasfoto, tijdens de verhuur bij de wapens aanwezig zijn;
c)
in plaats van de onder ‘b’ genoemde beheerder c.q. personeelslid van de erkenninghouder kan het
tijdelijke verhuur van (vuur)wapens, ongeacht het aantal, ook plaats vinden indien door de korpschef
(in de politieregio waar de (vuur)wapens worden gebruikt) een (tijdelijk) verlof tot het voorhanden
hebben van vuurwapens is verleend aan de huurder van de (vuur)wapens of aan een onder de
verantwoordelijkheid van de huurder optredende beheerder, mits niet van bezwaren tegen de huurder,
dan wel tegen de voor de huurder optredende beheerder is gebleken;
d)
het evenement in het kader waarvan de (vuur)wapens ter beschikking worden gesteld niet plaatsvindt
op de openbare weg of op andere voor het publiek toegankelijke plaatsen tenzij hiervoor vooraf
schriftelijk toestemming is verleend door de desbetreffende burgemeester en korpschef.

2

De (vuur)wapens worden zo uitvoerig mogelijk beschreven op een formulier TVW (tijdelijk verhuur van
wapens), conform het te downloaden model op www.anta.nl . Ook de overige gevraagde gegevens worden
ingevuld.

3

De huurder wendt zich met het ingevulde TVW-formulier, alsmede een kopie van deze voorschriften, tot de
korpschef in de politieregio waar de wapens voorafgaande aan, tijdens of na aﬂoop van het gebruik van de
wapens zullen worden bewaard. Tevens wendt hij zich tot de korpschef van de politieregio waar de wapens
daadwerkelijk zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking worden gesteld. Eerst na
afstempeling en parafering door (of namens) de betrokken korpschefs is de verhuurder bevoegd om de
(vuur)wapens ter beschikking te stellen en is de huurder bevoegd tot het verkrijgen, voorhanden hebben en
vervoeren van die (vuur)wapens.

4

De erkenninghouder, het namens hem handelende personeelslid, de huurder en de voor de huurder optredende
beheerder dienen zich strikt te houden aan de bepalingen gesteld bij of krachtens de Wet wapens en munitie,
alsmede aan de overige beperkingen en voorschriften die zijn opgenomen op het formulier TVW.

