Speelgoedwapen
of echt wapen?
In toenemende mate worden collega’s op straat geconfronteerd
met jongeren met speelgoedwapens die sprekend lijken op
echte vuurwapens. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding
van de Europese speelgoedrichtlijn en de aanpassing van
de Regeling wapens en munitie in 2014 waardoor bepaalde
speelgoedwapens niet langer verboden zijn. Hiermee is
het bezit niet langer verboden maar het zichtbaar dragen
op de openbare weg en in voor publiek toegankelijke ruimtes
zoals horeca en scholen is dat in veel gevallen wel.
Speelgoedwapens op straat
Spelen met speelgoedwapens is
op zich niet strafbaar. Kan de politie
optreden als het speelgoed sprekend
lijkt op een echt vuurwapen?
Deze vraag is door de landelijke
portefeuillehouder korpscheftaken
voorgelegd aan de Staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie. Deze stelt dat
het dragen van speelgoedwapens op
de openbare weg of in voor het publiek
toegankelijke plaatsen verboden is als
er reële dreiging uitgaat van de aard
of de omstandigheden waaronder die
speelgoedwapens worden gedragen.
Hoe te handelen op straat
Of er van dreiging sprake is, moet
blijken uit jouw waarneming van de
situatie of uit meldingen van verontruste burgers. Het is dan niet relevant
of het een echt wapen of een speelgoedwapen betreft. Bij twijfel: benader
de gebruiker als vuurwapengevaarlijke
verdachte. Speelgoedwapens kunnen
in die gevallen, bij iedereen, ongeacht
de leeftijd, in beslag worden genomen.

Speelgoedwapens in de handel
en op de kermis
Goedgekeurde speelgoedwapens
mogen worden verkocht of worden
gewonnen op de kermis. Ontbreekt het
CE-keurmerk en staat op de verpakking
niet dat het bedoeld is voor kinderen
onder de 14 jaar dan is inbeslagname
mogelijk. Bij handelaarscontroles is
samenwerking met de toezichtautoriteit
van speelgoed, de Nederlandse Voedsel
en Waren Autoriteit (NVWA) mogelijk.
Kortom:
1.	Speelgoedwapens die gedragen
worden op straat of in voor het
publiek toegankelijke ruimtes kunnen
door de aard of omstandigheden als
(dreigings)voorwerp in beslag
worden genomen op grond van
de Wet wapens en munitie.
2.	Bij speelgoedwinkels, kermissen
etc. mag je speelgoedwapens
die voldoen aan de voorwaarden
(jonger dan 14 jaar en het CE-keurmerk) niet in beslag nemen.
Wijs de handelaar er op dat het

Nieuwe regels,
ken jij ze?

verpakt in een dichte tas aan
de klant wordt meegegeven met
de waarschuwing dat men er niet
zichtbaar in de publieke ruimte
mee mag lopen.
3.	Gaat het om ‘niet-goedgekeurd’
speelgoed, dan kun je het in
beslag nemen.
Binnenkort start een communicatie
traject om burgers (specifiek ouders
en kinderen) te waarschuwen voor
politieoptreden wanneer er op straat of
bijvoorbeeld in de horeca of op scholen
jongeren worden aangetroffen met
speelgoedwapens die niet van echt
te onderscheiden zijn.
Naar aanleiding hiervan kan je vragen
van burgers over dit onderwerp
verwachten. Zorg dat je goed
geïnformeerd bent. Kijk voor meer
informatie op PKN pagina:
Vergunningverlening Wet Wapens
en Munitie

Stroomschema
Speelgoedwapen of echt wapen?

Eigen waarneming
tijdens surveillance

Aantreffen situatie op straat waarbij
voorwerp sprekende gelijkenis heeft
met een vuurwapen

Melding van burgers over
verdachte situatie met
vuurwapen(s)

Van het voorwerp gaat - vanwege aard of omstandigheden een dreigende werking uit
- Lijkt op een echt vuurwapen
- Wordt zichtbaar gedragen op straat of in een publieks
toegankelijke ruimte als scholen, winkelcentra, openbaar vervoer
of kermisterreinen

Professionele beoordelingsruimte

Inzet: Procedure aanhouding
vuurwapengevaarlijke verdachten

Inbeslagname van het voorwerp*

Zichtbare ‘spelsituatie’ (jongeren)
terughoudendheid met procedure e.e.a. sterk
afhankelijk van de aangetroffen spelsituatie,
eventueel gesprek met ouders

Aantreffen bij verkooppunten (kermissen/ speelgoedwinkels)
Voldoet het speelgoedwapen aan eisen van goedkeuring?
Check het voorwerp, dan wel de sticker of de verpakking op:
• het CE-keurmerk**
• bestemd voor kinderen jonger dan 14 jaar.
Geen inbeslagname mogelijk – verkoop is vrij

**Speelgoed heeft geen CE-keurmerk
= vatbaar voor Inbeslagname, Wwm art. 13, lid 1
in verband met Wwm art 2, lid 1 cat. I onder 7 ⁰
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*Speelgoed heeft wel CE-keurmerk.
Inbeslagname toch mogelijk omdat het door
aard of omstandigheden als voorwerp kan
worden aangemerkt in de zin van Wwm, art. 27,
lid 1 in verband met Wwm art. 2, lid 1 cat. IV
onder 7 ⁰

