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Recht doen aan de wapenverzamelaars’ een interview met Chris van Dam (#47 CDA) 

 

 

 

Op 12 februari 2021 is er een gesprek geweest met de heer Chris van Dam, tweede kamerlid voor het 

CDA. Inmiddels welbekend vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire, maar voor ons vooral een goede 

bekende vanwege zijn inzet op het E-Screener dossier. Het gesprek is gehouden door twee leden 

waaronder onze voorzitter Johan van der Linden namens de Nederlandse Vereniging voor Wapen 

Historie en Techniek NVWHT. Na het recente interview, gehouden door de Vereniging Nederlandse 

Wapenverzamelaars VNW leek het ons verstandig om ook in contact te treden met Dhr. van Dam en 

enkele zaken met hem te bespreken aangaande het bezit van verlof plichtige wapens en de 

regelgeving daaromtrent, niet met de bedoeling een onderwerp zoals de ondeugdelijkheid van de E-

screener nog eens uitgebreid te herhalen.  Daarnaast vonden we het ook belangrijk om een eigen 

indruk te krijgen van de Heer van Dam en zijn mening over toekomstige ontwikkelingen in wet- en 

regelgeving en zijn invloed daarop. 

We zijn begonnen met de vraag of Dhr. van Dam op de hoogte is van het feit dat er ook verenigingen 

bestaan die zich richten op het verzamelen van verlof plichtige wapens. Hij gaf hierop aan dat hij ooit 

vragen heeft gesteld over de E-screener en daarna in de wereld van de schietsport, jager en 

verzamelaars terecht is gekomen. Hij was verbaasd dat er elke keer toch weer voor hem nieuwe 

verenigingen opduiken die iets met deze materie doen en vroeg dan ook om nadere uitleg waar wij 

ons precies mee bezighouden. 
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Wij hebben een korte impressie gegeven van de vier verengingen voor verlof plichtige wapens. 

Daarnaast hebben wij uitleg gegeven over wat onze verenigingen doen zoals dat wij ons bezighouden 

met het verzamelen, bestuderen, conserveren en kennis vergaren van en over verlof plichtige 

wapens. Dit vooral ter behoud van ons cultuurhistorisch technisch erfgoed. Ook hebben wij de lange 

weg uiteengezet welke men moet bewandelen om voor een verzamelverlof in aanmerking te komen, 

beginnend bij de aanvraag, ballotage, aspirant lidmaatschap met aspirantentraject maar ook de 

voorwaarden gesteld aan een lidmaatschap en welke verloven er dan ook gelden voor een 

verzamelaar. 

Na deze uitleg stelde Dhr. van Dam de vraag of er met verzamelwapens ook geschoten wordt. Hierop 

hebben we aangegeven dat een verzamelverlof nooit een verkapte uitbreiding op een schietverlof 

kan zijn. Wél zien we de mogelijkheid van het lossen van een aantal proefschoten met 

verzamelwapens als essentieel voor de ondersteuning van een onderzoek, voor het schrijven van een 

artikel of gewoon om de werking van een wapen te kunnen testen. Alles natuurlijk met inachtneming 

van de geldende veiligheidsvoorschriften. 

Dhr. van Dam vindt het dan ook mooi dat er vele verenigingen zijn met ieder hun eigen belangen. 

Tegelijkertijd geeft dit wel een verbrokkeld veld van wapenbezitters die de politiek op allerlei 

manieren benaderen. Mooi is dat informatie voortaan gestroomlijnd wordt via een persoon als Rob 

Boom en daarmee hem en anderen de ogen geopend zijn maar dat dit bovenal veel meer 

duidelijkheid heeft gegeven. Dhr. van Dam geeft ook aan dat dit het voor hem mogelijk heeft 

gemaakt om zich in de wereld van verlofhouders te kunnen verdiepen.  

Wat hij ook waarneemt is dat de huidige gang van zaken binnen de wetgeving niet fair is en dat 

politie hun verantwoordelijkheid helemaal over de brug gooit naar de jagers, schutters en 

verzamelaars. We hebben aangegeven dat de politie langzaam lijkt op te schuiven vanuit de rol van 

uitvoerende macht richting de wetgevende macht wat niet de bedoeling kan zijn binnen de 

Nederlandse Trias Politica. 

Na deze voorstelling en uitgebreide inleiding was het aan ons om aan te geven waarom we contact 

gezocht hebben met de Heer van Dam. Ten eerste om ons te introduceren maar zeker ook om aan te 

geven dat het wel degelijk is opgevallen dat er iemand is die opstaat tegen de onrechtvaardige 

behandeling van wapenbezitters door de overheid en de hogere regionen binnen politie. Recent zijn 

naar aanleiding hiervan door Dhr. van Dam Kamervragen gesteld aan de Minister over zaken als de 

invoering van de E-screener, het onterecht stilleggen van de werkzaamheden van de afdelingen KC-

taken en het heffen van dubbele legeskosten bij de eerstvolgend verlenging. 

Kijkend naar de toeslagaffaire waarbij goedwillende mensen jarenlang onrechtvaardig werden 

behandeld door de overheid herkennen wij ons als wapenbezitter in dit gevoel.  
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Wij zijn als wapenbezitter voor eerlijke, heldere wetgeving die problemen écht voorkomt. Maar 

helaas heeft de praktijk vaak meer weg van pesterij en een continu ontmoedigingsbeleid. Elke keer 

lopen we tegen nieuw opgeworpen hordes op om vervolgens ook nog als potentieel gevaarlijke 

mensen te worden weggezet.  

Daarop antwoordend geeft de Heer van Dam aan dat het onwaarschijnlijk is dat mensen die al een 

lange weg hebben moeten afleggen om überhaupt een verlof te krijgen niet te vertrouwen zouden 

zijn. Nog belachelijker is het om een elektronisch systeem te laten beoordelen of deze mensen een 

goede geestelijke gesteldheid hebben en al dan niet bekwaam zouden zijn om wapens te bezitten. 

Door een motie van Dhr. van Dam is invoering van de E-screener voor bestaande verlof- en 

aktehouders opnieuw met een jaar uitgesteld in afwachting van een nog uit te voeren 

deskundigenonderzoek. 

Hieruit volgend spraken we over de huidige wetgeving welke tot een bloemkool constructie 

verworden is welke niet meer te hanteren is en waarvan de Minister aangaf deze nog verder te 

willen uitbouwen. Niet meer aansluitend op de praktijk en uit te leggen door noch de burger, noch de 

controlerende en handhavende autoriteiten. Vandaar ook de inmiddels ingediende en geaccepteerde 

motie van Dhr. van Dam om het op handen zijnde knip, plak en aanbouwwerk in te ruilen voor een 

grondige revisie waarbij experts een blauwdruk opstellen en de diverse belanghebbenden goed 

betrokken worden. 

Tot slot hebben we nog enkele resterende vragen gesteld en om praktisch advies gevraagd 

Hoe staat u tegen de overdracht van overheidswapens naar verzamelaars? 

Direct was duidelijk waar we aan refereerden, de afgelopen deal van defensie met een civiele partij 

niet zijnde andere overheid of terug levering aan de fabrikant. Omdat dit indruist tegen de in Den 

Haag gemaakte afspraken hierover zijn daar vragen over gesteld. Voor wat betreft overdracht van 

een aantal overheids wapens t.b.v. verzameldoeleinden en het behouden van cultureel historisch 

technisch erfgoed voor het nageslacht daar zou wat hem betreft een mogelijk voor moeten zijn.  

Aan de hand van het absorptievermogen van de Nederlandse verzamelaarsverenigingen zou een 

passend aantal kunnen worden vastgesteld. Dit is dan van een andere orde dan wanneer een partij 

van enkele duizenden stuks in de handel wordt gebracht.  

Vraag wat voor advies geeft u ons om ons beter te profileren? 

Daar was Van Dam heel duidelijk over: ‘Meestal liggen schietbanen, schuttersgildes achteraf in een 

donker hoekje en zo zal het bij jullie ook wel zijn’. Het advies is dan ook treedt naar buiten laat zien 

wat jullie doen welke kennis jullie hebben. Denk daarbij eens aan een YouTube kanaal of 

aanwezigheid als expert bij kunst en kitsch. Maar treed naar buiten! Jullie hebben alle recht om trots 

op te zijn op wat jullie doen en alle energie die jullie erin stoppen. 
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Zou u in de toekomst geïnteresseerd zijn een symposium of een bijeenkomst bij te wonen als u 

daarvoor uitgenodigd wordt? En of mogelijk een bijdrage te leveren in de vorm van een toespraak 

of een lezing? 

Daar reageerde Dhr. van Dam zeer positief op. Hij zou het erg interessant vinden om een dergelijk 

evenement bij te wonen als het past binnen zijn agenda. 

 

Wij danken Dhr. van Dam voor het gesprek het delen van zijn visie op onze bezigheden. 

Onze conclusie? Het was een interessant gesprek met de heer van Dam. Zijn frisse kijk op zaken is 

verhelderend, hij strijdt met open vizier voor een eerlijke en rechtvaardige gang van zaken. Wij willen 

geen politiek campagne voeren maar wel is het zo dat hij niet op een verkiesbare plek op de 

kandidatenlijst staat en alleen met voorkeursstemmen in de kamer terug kan komen. Dit betekent 

dat als hij het goede werk voort wil kunnen zetten dat hij dan wel voldoende stemmen moet zien te 

krijgen. Mocht u nog geen keuze gemaakt hebben of bereid zijn het belang als legaal wapenbezitter 

mee te laten wegen in uw stemkeuze dan is het overwegen waard om deze keer een 

volksvertegenwoordiger te steunen die bereid is om naar de belangen van verlofhouders te kijken. 

Dhr. van Dam staat op de CDA lijst op nummer 47. Onze belangen zijn nog nooit zo goed 

vertegenwoordigd als nu door deze persoon. We zijn ditmaal als verlofhouder in staat om met een 

relatief klein aantal stemmen écht een verschil te maken in Den Haag!  

Voor meer info kijk op www.rechtdoen.nl 

 

http://www.nvwht.nl/
mailto:contactnvwht@gmail.com

