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Inleiding/aanleiding 
 

Na de staatskundige aanpassing op 10 oktober 2010 zijn diverse wetten die voor de 

Nederlandse Antillen golden, in aangepaste vorm, blijven bestaan voor de BES-eilanden. De 

Vuurwapenwet BES, de Vuurwapenregeling BES en de Wapenwet BES zijn daar enkele 

voorbeelden van. In die wetten worden mede daarom bepaalde soorten wapens niet expliciet 

genoemd.  

De Douane BES (douane), de Koninklijke Marechaussee BES (KMar), het Korps Politie Caribisch 

Nederland (KPCN), de Gezaghebbers van de Openbare Lichamen en het Openbaar Ministerie 

BES (OM) hadden duidelijk behoefte aan handvatten met betrekking tot hoe te handelen als het 

gaat om invoer en vervoer van airsoft-/paintball-wapens, luchtdrukwapens, kruisbogen en 

katapulten. Gebleken is namelijk dat dit soort voorwerpen populair zijn om door particulieren 

op de BES in te voeren.  

Het was daarom nodig om hierop beleid te formuleren. Dit beleid is tot stand gekomen in 

overleg met de Douane, de KMar, KPCN en de Gezaghebbers. 

  

Op grond van de Vuurwapenwet BES en de Vuurwapenregeling BES worden alarmpistolen en 

“andere soortgelijke voor bedreiging of afdreiging geschikte voorwerpen” gelijkgesteld aan 

vuurwapens. Op grond van diezelfde wet en regeling is het verboden die alarmpistolen en die 

voorwerpen in te voeren. Men mag deze (vuur)wapens dus ook niet in het bezit hebben.  

Ingevolge de Wapenwet BES is het verboden om op de openbare weg of op enige voor het 

publiek toegankelijke plaats een aantal met name genoemde wapens (bijv. dolken, klewangs 

etc. ) bij zich te hebben, maar ook “andere soortgelijke voorwerpen die kennelijk vervaardigd 

zijn om als wapen te dienen”. Deze wapens mogen dus wel ingevoerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

(Vuur)wapens 
Airsoft-/paintball-wapens en luchtdrukwapens worden overal ter wereld voor hobby en sport 

gebruikt. De wapens (zie de afbeeldingen hieronder) kunnen echter sprekend lijken op echte 

vuurwapens. Daarnaast kunnen luchtdrukwapens bijv. gemakkelijk overgespoten worden om 

echter te doen lijken. Er zijn zelfs voorbeelden te benoemen waarbij overvallers overgespoten 

waterpistolen gebruikten.    

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op grond van openbare orde en veiligheid-overwegingen, in samenhang met de 

kleinschaligheid van de BES-eilanden, merkt het OM daarom airsoft-/paintball wapens en 

luchtdrukgeweren aan als “soortgelijke voor bedreiging of afdreiging geschikte voorwerpen”. 

Daarmee is de invoer, uitvoer, doorvoer of vervoer en uiteraard daarmee dus ook het 

voorhanden/het bij zich hebben van deze wapens, verboden. Hetzelfde geldt in principe voor 

onderdelen van deze wapens (bijv. een slagpin). 

De Gezaghebber kan hiervoor, onder strikte voorwaarden, ontheffing verlenen. Aan de 

douane/de KMAR moet bij de grens die ontheffing (in origineel) getoond worden. Indien geen 

machtiging (consent) van de Gezaghebber getoond kan worden, wordt het voorwerp 

inbeslaggenomen. 

(Een model aanvraag ontheffing en consent is respectievelijk als bijlage A en B bij de 

Vuurwapenregeling BES opgenomen). 
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Wanneer een airsoft-/paintball- of luchtdrukwapen of een onderdeel daarvan door de 

opsporingsinstantie wordt aangetroffen, wordt deze inbeslaggenomen. Er wordt contact 

opgenomen met de weekdienst van het OM. In overleg wordt beslist wat er verder zal 

gebeuren. Indien er geen ontheffing is aangevraagd en verkregen, dan wordt er proces-verbaal 

opgemaakt en wordt het voorwerp vernietigd.  

 

Andere wapens 
Op grond van openbare orde en veiligheid-overwegingen, in samenhang met de 

kleinschaligheid van de BES-eilanden, merkt het OM daarom kruisbogen en katapulten aan als 

“soortgelijke voorwerpen die kennelijk vervaardigd zijn om als wapen te dienen”. Daarmee is 

het verboden om deze voorwerpen “op de openbare weg of op enige voor het publiek 

toegankelijke plaats bij zich te hebben”.  

Deze voorwerpen mogen dus wel ingevoerd worden. Maar voor het vervoer daarna moet een 

machtiging door de Gezaghebber zijn afgegeven. De Gezaghebber kan namelijk, onder strikte 

voorwaarden, ontheffing verlenen voor “het bij zich hebben”. Aan de douane/de KMAR moet 

bij de grens die ontheffing (in origineel) getoond worden. Indien geen machtiging van de 

Gezaghebber getoond kan worden, wordt het voorwerp inbeslaggenomen. 

(De machtiging kan vormvrij bij de Gezaghebber aangevraagd worden. Het model van de 

machtiging van de Gezaghebber is opgenomen in de bijlage bij de Wapenregeling BES). 

 

Uitzondering 
Alleen dus in het geval wanneer een ontheffing is afgegeven door de Gezaghebber wordt er een 

uitzondering gemaakt voor het ingevoerde (vuur)wapen. Daarnaast bestaan er de logischerwijs 

uitgezonderde organisaties die het monopolie bezitten op vuurwapens, zoals de 

opsporingsinstanties.  

 

Regelgeving 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0028251/2010-10-10, Vuurwapenwet BES 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0028694/2010-10-10, Vuurwapenregeling BES 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028756&g=2013-01-01&z=2013-01-01, Wapenwet 

BES 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0028251/2010-10-10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0028694/2010-10-10
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028756&g=2013-01-01&z=2013-01-01


 

 

 

 

 

 

Ingangsdatum: 

Deze instructie is geldig vanaf 26 oktober 2021.  

 

Vastgesteld op 26 oktober 2021 door de Driehoek Bonaire.  

Vastgesteld op 25 januari 2022 door de Driehoek Saba.  

 

Opgemaakt door: 

 

 

Mw. Mr. Marian Veneberg 

Hoofdofficier van justitie 


