Een waarschuwingsschot

Elk jaar weer kopen (vaak jeugdige) Nederlandse
vakantiegangers in het buitenland een imitatiewapen en nemen deze mee terug naar Nederland.
Het zijn vooral landen met een wat minder strenge
wapenwet, zoals Spanje en Turkije, waar dit “speelgoed” openlijk aan jong en oud wordt verkocht.
Het gaat dan meestal om de bekende plastic “BBguns” – die kleine plastic balletjes wegschieten – of
om op vuurwapens gelijkende aanstekers.
De wapenwet in Nederland is echter een stuk
strenger en het bezit van dit soort “speelgoed” is
dan ook strafbaar.
De gedachte is dat imitatievuurwapens bedrieglijk
echt op vuurwapens kunnen lijken. Dat is natuurlijk
ook de bedoeling van de maker. Maar dan valt dat
stukje plastic wel onder de “wapens” van artikel
2 lid 1 categorie I sub 7 van de ‘Wet Wapens en
Munitie’: “(…) voorwerpen die een ernstige bedreiging
van personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen
gelijken, dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn.”
De gedachte achter dit strenge beleid is dat
nepvuurwapens vaak worden gebruikt bij ernstige
delicten, zoals overvallen op straat, in winkels
en bij tankstations. De bedreigde zal niet snel het
verschil zien tussen een imitatiewapen uit Kreta en
een echte blaffer. Imitatiewapens vormen daarom
een groot gevaar en een aanzienlijke bedreiging
voor de veiligheid van personen in de samenleving.
Het voorhanden hebben van een “speelgoedwapen” kan dus een ernstige inbreuk maken op de
rechtsorde. Dat had u zich vast niet bedacht, toen u
dat souvenirtje kocht!

De Nederlandse rechter is onverbiddelijk:
bezit van een dergelijk
imitatiewapen kan
worden bestraft met
een gevangenisstraf
van maar liefst 9
maanden! Ook flinke
boetes kunnen worden
uitgedeeld. Slechts in
uitzonderlijke gevallen
oordeelt een rechter
anders.
Zo oordeelde het Amsterdamse Gerechtshof een tijdje geleden dat een 12 jarige knul die
tijdens een scoutingkamp in het riet een nepwapen
had gevonden niet strafbaar was. Tijdens zijn reis
naar huis had hij op de veerpont in AmsterdamNoord het “wapen” uit zijn jaszak gehaald om dit
aan een vriendje te laten zien, waarbij zij beiden tot
de conclusie kwamen dat zij het voorwerp naar de
politie moesten brengen.
De oplettende veerman had dit echter gezien
en toen de brave jongens van de pont af wilden
gaan, werden zij warm ontvangen door een flinke
politiemacht met de zwaailichten aan. De rechter
oordeelde dat, gezien de jonge leeftijd van de
verdachte, de omstandigheden waaronder diens
arrestatie had plaatsgevonden en het feit dat de jongeman ook zelf al had ingezien dat hij het wapen
bij de politie diende in te leveren, het Openbaar
Ministerie “bij een evenwichtige en zorgvuldige
afweging van alle omstandigheden in redelijkheid
niet tot vervolging van de verdachte had kunnen
besluiten.”
Het betreft hier echter een uitzonderlijk geval.
In de regel gaat het veel gehoorde verweer dat
“men niet wist dat het in het bezit hebben van
een dergelijk nepwapen strafbaar is” niet op. Mijn
advies is dan ook om tijdens uw vakantie deze
nepwapens links te laten liggen. De strafrechtelijke
gevolgen wegen immers niet op tegen het mogelijke
“plezier” dat u zult hebben van een dergelijke aansteker of “BB-gun”. Laat deze column voor u een
waarschuwingsschot zijn! Ook mijn kantoorgenoot
mr. Frank Dronkers heeft mijn advies opgevolgd
en een oud Grieks (imitatie)vaasje zal spoedig mijn
bureau opsieren.
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Als actief en
enthousiast lid van
Schutterij en Drumband St. Martinus,
besteedde ik in mijn
vorige column al
de nodige aandacht
aan het OLS. Ik ben
daarnaast een serieus
beoefenaar van de
schietsport. Beroepsmatig houd ik mij ook
bezig met zaken waarbij vuurwapens een
rol spelen. U begrijpt,
vuurwapens laten
mijn hart sneller kloppen. Mijn kantoorgenoot mr.
Frank Dronkers, die op vakantie is naar Kreta,
e-mailde mij vorige week de foto bij deze column.
Ik heb hem gewaarschuwd voor mij toch maar een
andere souvenir mee te nemen, zoals een onschuldig (?) flesje Ouzo of een decoratief beschilderd
vaasje. Ik leg u uit waarom.

