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Geachte heer Opstelten,
Bij brief van 8 oktober 2013, ontvangen op 9 oktober, verzocht u de Raad voor de rechtspraak (hierna
de Raad) advies uit te brengen inzake het concept wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wapens en
munitie (hierna het Wetsvoorstel). De Wet wapens en munitie wordt gewijzigd in verband met de
inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 258/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14
maart 2012 tot uitvoering van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale
vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie, toe aanvulling
van het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde
misdaad (VN-protocol inzake vuurwapens), en tot vaststelling van uitvoervergunningen voor
vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie en maatregelen betreffende de invoer en
doorvoer ervan (PbEU L 94) (hierna: de verordening). De verordening is door het Europees Parlement
en de Raad gezamenlijk op 14 maart 2012 vastgesteld en is vanaf 30 september 2013 van toepassing in
alle lidstaten van de EU.
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1
Advies

1

De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke
adviestaak met betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen
worden vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel
79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving
in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid
en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de
wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak.
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De Raad heeft kennisgenomen van het Wetsvoorstel. Het Wetsvoorstel voorziet in een
vergunningstelsel met betrekking tot de uitvoer van vuurwapens, hun onderdelen, essentiële
componenten en munitie. Bij dergelijke vergunningen kunnen meerdere partijen betrokken zijn zoals
bijvoorbeeld degene die de vuurwapens en/of hun onderdelen en munitie in een andere staat willen
afnemen of belangenorganisaties die zich verzetten tegen de verspreiding van vuurwapens. De Raad
constateert dat tegen deze nieuwe vergunningen door de werking van artikel 34 van de Wet wapens en
munitie (Wwm) slechts beroep kan worden ingesteld door de aanvrager van de vergunning, althans
degene aan wie de vergunning verleend wordt. Hoewel deze wijze van rechtsbescherming zal zijn
ingegeven door het bestaande systeem van de rechtsbescherming in de Wwm, acht de Raad een nadere
motivering hiervan gewenst voor deze nieuwe categorie van besluiten nu hiermee wordt afgeweken van
het systeem van rechtsbescherming zoals dit door de Algemene wet bestuursrecht wordt voorzien.
De Raad heeft overigens geen inhoudelijke opmerkingen.
Werklast
Het Wetsvoorstel heeft naar verwachting geen noemenswaardige werklastgevolgen voor de
Rechtspraak.
Tot slot
Indien na het uitbrengen van dit advies het Wetsvoorstel op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd of
indien uit nadere uitvoeringsregelgeving belangrijke werklastgevolgen voortvloeien, dan wordt de Raad
graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. Met het oog op de voorbereiding van
de gerechten op de invoering van het Wetsvoorstel, stelt de Raad er op prijs op als hij geïnformeerd
wordt over de indiening van het Wetsvoorstel bij de Tweede en de Eerste Kamer en de plaatsing van de
definitieve wetstekst in het Staatsblad. Ook eventuele nadere regelgeving volgend op dit Wetsvoorstel
met gevolgen voor de rechtspleging valt binnen het adviesrecht van de Raad. Voor zover van
toepassing, ontvangt de Raad graag een adviesaanvraag voor deze nadere regelgeving.

Hoogachtend,

mr. C.H.W.M. Sterk,
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