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Minister van Justitie en Veiligheid  

  

Eindrapport Commissie Wet wapens en munitie 

     
     

     

 

 
  

 

1.     Aanleiding 

De voorzitter van de Commissie Wet wapens en munitie zal op dinsdag 

20 december 2022 het eindrapport aan u overhandigen. 

 

2.     Geadviseerd besluit 

U wordt gevraagd in te stemmen met het volgende: 

 na ontvangst van het eindrapport van de Commissie Wet wapens en munitie 

nog dezelfde dag het eindrapport aanbieden aan de Kamer middels 

bijgevoegde conceptbrief.  

 in bijgevoegde conceptbrief de Kamer meedelen dat u in het voorjaar van 

2023 de Kamer zal informeren over het plan van aanpak voor het 

vervolgproces. In het plan van aanpak zal ook de toekomst van de e-screener 

worden meegenomen. 

 

3.     Kernpunten 

Op 16 februari 2022 heeft u de Kamer geïnformeerd over het instellen van de 

Commissie Wet wapens en munitie en heeft u toegezegd om zowel het 

eindrapport als uw beleidsreactie hierop met de Kamer te delen.1 

Dit is in lijn met de op 9 februari 2021 aangenomen motie, van de (voormalige) 

leden Van Dam (CDA) en Van Nispen (SP), waarin wordt verzocht om een 

commissie in te stellen en deze commissie een basisplan op te laten stellen voor 

een nieuwe Wet wapens en munitie en dit basisplan voor te leggen aan de 

Kamer.2 

 

Het advies van de Commissie Wet wapens en munitie bevat grote wijzigingen in 

het huidige stelsel, waarvoor ook een nieuwe Wet wapens en munitie zal moeten 

worden ontwikkeld. 

 

In de conceptbrief wordt aangekondigd dat u het eindrapport van de Commissie 

Wet wapens en munitie zorgvuldig zult bestuderen en de Kamer in het voorjaar 

van 2023 zal informeren over uw plan van aanpak voor het vervolgproces. De 

beleidsreactie zal onderdeel zijn van dit plan van aanpak.  

 

                                                
1 Kamerstukken II 2021/22, 33033, nr. 32 
2 Kamerstukken II 2020/21, 29628, nr. 1001 
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U wordt geadviseerd om het rapport direct na overhandiging met een 

begeleidende brief naar de Tweede Kamer te sturen, omdat het rapport na 

overhandiging openbaar is. 

 

Met de voorzitter van de Commissie Wet wapens en munitie is afgesproken dat 

het eindrapport tijdig, vóór de overhandiging aan u, digitaal wordt gedeeld met 

JenV zodat DBO het eindrapport klaar kan zetten voor verzending naar de Kamer. 

 

e-screener 

Bij brief van 15 juli 2022 heeft u de Kamer geïnformeerd over het per direct 

opschorten van de toepassing van de e-screener als onderdeel van het 

wapenverlofverleningsproces.3 U heeft in die brief aangegeven de komende 

periode te gebruiken om met de geconstateerde knelpunten aan de slag te gaan 

en op zoek te gaan naar een permanente oplossing. Tevens heeft u aangegeven 

dat u verwacht de Kamer in het eerste kwartaal van 2023 over de voortgang 

daarvan te kunnen berichten. 

 

De Commissie Wet wapens en munitie zal in haar eindrapport ook ingaan op de 

toepassing van de e-screener. U wordt geadviseerd om uw toezegging over de 

e-screener en uw reactie op het advies van de Commissie Wet wapens en munitie 

op de e-screener mee te nemen in het plan van aanpak dat in het voorjaar naar 

de Kamer wordt gestuurd. Het vraagstuk over de ‘e-screener’ kan dan in 

samenhang met alle andere Wwm-onderwerpen worden bezien en geadresseerd. 

 

4.     Toelichting 

 

4.1 Politieke context 

Op donderdag 22 december 2022 staat een Commissiedebat Politie gepland. 

Mogelijk wordt het eindrapport van de Commissie Wet wapens en munitie ter 

sprake gebracht door een Kamerlid.  

 

4.2 Communicatie 

Naast de verzending van het eindrapport aan de Kamer vindt er geen andere 

communicatie plaatst vanuit JenV. Met DCOM is afgesproken om in de week 

voorafgaand aan het overhandigen van het eindrapport te bezien of, en zo ja, 

welke QenA’s nodig zijn. 

 

De verwachting is dat de Commissie Wet wapens en munitie wel enige 

communicatie gaat verzorgen aangaande het overhandigen van het eindrapport 

aan u. De Commissie Wet wapens en munitie is onafhankelijk en zal hier zelf zorg 

voor dragen.  

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

Alle overige informatie is openbaar. 

 

 

                                                
3 Kamerstukken II 2021/22, 33033, nr. 33 


