Voorzieningen voor de verificatie van de identiteit van kopers van wapens.
Binnenland.
Bij de aankoop van luchtdrukwapens en/of kruisbogen en of airsoft-apparaten moet de leeftijd van
de koper worden vastgesteld. Om te controleren dat de handelaar zich daaraan houdt, eist de wet dat
er een register wordt bijgehouden van elke verkoop van een dergelijk, zgn. “vrij verkrijgbaar”
wapen. Gegevens, die moeten worden regegistreerd en voor inzage door de Afd. KCT van de
nationale Politie beschikbaar gehouden zijn: naam, geboortedatum en nummer van het ingeziene
geldige ID bewijs.
In Nederland is door de KCT geaccepteerd dat bij verkoop op afstand de koper een duidelijk
leesbare kopie van een geldig ID bewijs aan de handelaar zendt. De handelaar zendt het “vrije”
wapen pas op nadat hij het ID bewijs heeft gecontroleerd. Zie ook onze site onder
“Restricties”.
Anders loopt het bij de aankoop op afstand van vuurwapens (zgn. verlofplichtige wapens en/of
munitie daarvoor). Dit is binnen Nederland gewoon niet toegestaan: er moet altijd een direkt
fysiek contact plaats vinden tussen koper en verkoper bij de overdracht van een dergelijk
wapen. Daarbij worden identiteit, verlof tot bezit van een vuurwapen of jachtakte en verlof ter
verkrijging (kopieen NIET toegestaan) geverifieerd en geregistreerd. Door middel van een
landelijke database, beheerd door de Nationale Politie, wordt deze procedure voor elke
wapenverkoop op meerdere tijdstippen gecontroleerd.
Export.
Omdat luchtwapens etc. in Nederland in principe vrije wapens zijn, gelden er geen restricties
van uit Nederlandse wetgeving. Omdat de wetgeving in de verschillende landen van bestemming
varieert, is het volgens internationaal recht de verantwoordelijkheid van de importerende koper om
te voldoen aan de in zijn land geldende eisen omtrent het invoeren en bezitten van de betreffende
luchtbuks, etc. De douane van het land van bestemming zal in de praktijk de benodigde controles
uitvoeren. Dankzij de zeer frequente röntgen controles is de pakkans bij ovetreding in veel landen
redelijk hoog te noemen. Zie ook onze site onder Restrictions (Engelstalige versie)
Voor vuurwapens is de export en import internationaal ronduit zeer strikt gereguleerd. Voor uitvoer
uit Nederland is een uitvoervergunning nodig alsmede een uitvoerconsent. Voor de invoer in
onverschilig welk land is een invoerconsent nodig. Er vindt altijd wederzijdse controle plaats tussen
de verschillende nationale controle-diensten. Onderdeel daarvan is altijd strikte controle door de
betreffende controlerende instantie(s) van identiteit en bevoegdheden van zowel koper als
verkoper. Zie ook onze site onder Restrictions (Engelstalige versie)

