
Regelgeving inzake de kruisboog 
 
Uittreksel van de Wet Wapens en Munitie, de bijbehorende Regeling Wapens en Munitie, alsmede 
de Ministeriele Circulaire inzake bepalingen en regelgeving, op de bepalingen die van toepassing zijn 
op de kruisboog. 
Inleiding: Er is dus een wet, de Wet Wapens en Munitie, waarin naast definities van wapens en 
munitie, alsmede de indeling daarvan in categorieën, ook de gedragingen, handelingen en 
verbodsbepalingen met betrekking tot wapens en munitie zijn vastgelegd. Verder is er een regeling, 
de Regeling Wapens en Munitie, waarin een aantal wapens nader wordt omschreven, maar waarin 
ook nadere regels met betrekking tot vrijstellingen en ontheffingen zijn opgenomen. Als laatste 
onderdeel van de wapenwetgeving is er nog de Circulaire van de Minister, waarin onder andere 
aanwijzingen staan mbt de uitvoering van de regelgeving, met name op het gebied van de 
schietsport. 
Onderstaand overzicht is slechts een uittreksel uit de wapenwetgeving, en hierin vindt u een aantal 
bepalingen, die op de kruisboog van toepassing zijn, alsmede op de personen, die met dit wapen 
omgaan en daarmee handelingen verrichten. Waar in de wetstekst wordt gesproken over "Onze 
Minister kan bij regeling vrijstelling/ontheffing verlenen", is onder dat betreffende wetsartikel 
meteen de tekst opgenomen van het daarover handelende artikel uit de Regeling Wapens en 
Munitie. Eerst dus maar even de "droge" wetstekst en verderop de uitleg en de interpretatie 
daarvan. 
 
Wettelijke bepalingen en definities 
Het vervoer van een wapen 
Het op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen bij zich hebben van een 
wapen dat zodanig is verpakt, dat het niet voor onmiddellijk gebruik kan worden aangewend. 
Het dragen van een wapen 
Het op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen bij zich hebben van een 
wapen, anders dan voor het vervoer in de onder lid 9 bedoelde zin. 
 
Indeling in categorieën 
Wapens zijn voor de toepassing van deze wet onderverdeeld in categorieën en de kruisboog is hierin 
ingedeeld in categorie IV onder punt 5. 
 
Verbodsbepaling voorhanden hebben 
Het is personen die de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt verboden een wapen van 
categorie IV voorhanden te hebben. 
 
Vrijstelling voorhanden hebben voor cat. IV wapens, 18jr 
Van het verbod in artikel 26, lid 5 van de wet wordt vrijstelling verleen voor het voorhanden hebben 
van kruisbogen, aan personen die de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, voor de 
uitoefening van sporten in verenigingsverband. 
De vrijstelling ingevolge het eerste lid geldt slechts voor personen, die door middel van een bewijs 
van lidmaatschap kunnen aantonen lid te zijn van een vereniging waarbinnen de sportbeoefening 
met behulp van een of meer van de in het eerste lid bedoelde voorwerpen plaatsvindt. 
 
Verbodsbepalingen dragen van wapens 
Het is verboden een wapen van de categorieën II, II en IV te dragen. 
Onze Minister kan bij regeling vrijstelling voor het verbod van het 1e lid voor wapens van de 
categorie IV verlenen met betrekking tot optochten. 



Onze Minister kan bij regeling vrijstelling voor het verbod van het 1e lid voor wapens van de 
categorie IV verlenen met betrekking tot: 
 
Ceremoniële wapens   
kermissen en sportbeoefening , vrijstelling voor het dragen van cat. IV wapens ,18jr 
Van het verbod in artikel 27, lid 1 van de Wet wordt vrijstelling verleend voor het dragen van 
kruisbogen op voor publiek toegankelijke plaatsen, met uitzondering van de openbare weg. 
Deze vrijstelling geldt uitsluitend: 
Voor personen, die bevoegd zijn de wapens voorhanden te hebben. 
Voor de beoefening van sporten in verenigingsverband ten behoeve waarvan voorafgaande 
schriftelijke toestemming door de korpschef is verleend. 
Gedurende de tijden waarop het sportevenement plaatsvindt. 
Op het terrein van dit evenement in de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar de sport 
daadwerkelijk wordt beoefend.  
 
Verlof dragen van een wapen 
Indien een redelijk belang dit vordert kan de korpschef in de woon- of verblijfplaats van de aanvrager 
verlof verlenen tot het dragen van een wapen van categorie IV. 
 
Toelichting: 
Tot zover de wetsteksten; nu enige toelichting daarop. 
Zowel in de Wet, alsook in de Regeling staat niets omschreven van wat een kruisboog eigenlijk is. 
Er is geen echte definitie van dit wapen en ook staan gilden niet specifiek genoemd; wel algemene 
termen als verenigingen, evenementen en sportbeoefening. 
Uitgaande van de omschrijving in het woordenboek is een kruisboog: een kruisvormige schietboog. 
De Circulaire biedt voor wat de kruisboog betreft geen verdere uitleg. 
 
Onderscheid tussen de begripsbepalingen 
Voorhanden hebben = in bezit hebben (dus ook thuis) 
Vervoeren = daadwerkelijk bij zich hebben, maar dan verpakt of ingepakt. 
Dragen = daadwerkelijk bij zich hebben, anders dan tbv vervoer.  
 
Vervoer: 
In de Regeling staat ook nog iets over een vrijstelling van het vervoer, en dan met name over het 
vervoer tussen de woning en de schietbaan, naar de erkende wapenhandelaar en het bureau van 
politie. 
Dit alles langs de weg en binnen het tijdsbestek welke redelijkerwijs voor het vervoer geboden zijn. 
Hoewel dit dus niet specifiek is geregeld, en ook nergens is omschreven, is het mijns inziens 
niettemin wel wenselijk dat is het vervoer van de kruisboog ook binnen dat kader geschiedt. Dus van 
huis rechtstreeks naar schietpunt, v.v., en dat alles binnen een redelijk tijdsbestek. 
 
Verpakken: 
De boog moet zodanig zijn verpakt, dat deze niet voor onmiddellijk gebruik kan worden aangewend, 
zegt de definitie, maar wat is nu "verpakken". 
 
De een vindt het voldoende als het slot van de boog (ofwel het trekkermechanisme) middels een 
beugelslot wordt geblokkeerd, zodat de boog niet kan worden gespannen, de ander schuift een paar 
hoesjes over lat en pees, en weer een ander stopt de boog in een alles verhullende foedraal of kist. 
Er zijn ook schutters die vinden dat dit alles helemaal niet hoeft als de boog in de auto ligt, en 
sommigen denken dat de boog alleen dan onverpakt mag zijn als deze - niet in het zicht - in de 
afgesloten kofferbak van de auto ligt. 
 



Vele meningen, waarover in de diverse gildehuizen en op vrijwel alle gildevergaderingen driftig 
gediscussieerd wordt. Het beste is om in deze uit te gaan van wat het taalgebruik over de term 
"verpakken" zegt, want voor zover bekend, is daar (nog) geen jurisprudentie over. Een gegeven is 
wel, dat als de boog onverpakt in een auto ligt, deze voor onmiddellijk gebruik aan te wenden is.  
Het maakt daarbij niet uit of deze voor of achterin de auto ligt, al dan niet in het zicht, of in een 
afgesloten kofferbak. Ook ín de auto zal de boog dus verpakt moeten zijn. 
 
Het lijkt mij daarom verstandig om de gehele boog, of gedeelten van de boog zodanig te verpakken, 
dat in een oogopslag is te zien dat er eerst een aantal handelingen moeten worden verricht om de 
boog gebruiksklaar te maken. 
 
Beoogd doel: 
Er is in dit land een heleboel geregeld, maar - gelukkig - is er ook een heleboel niet geregeld en laat 
de wetgever het uitvoeren van de basisregels over aan het gezonde verstand van mensen. 
 
In eerdere rondschrijvens van o.a. de Nederlandse Kruisboogbond en van bestuursleden van de 
NBSF, wordt melding gemaakt van overleg met ambtenaren van het Ministerie van Justitie, doch 
daar zijn (nog) geen nieuwe en ook geen bindende afspraken uit naar voren gekomen. 
 
Met dit schrijven beoog ik een gezonde discussie op gang te brengen om ons constant bewust te zijn 
dat je met een wapen omgaat, waar bepaalde (basis)regelgeving op van toepassing is. 
Niet alleen op de openbare weg, maar ook op voor publiek toegankelijke plaatsen. 
Dus ook op gildeterreinen, waar op dat moment een evenement plaatsvindt. 
 
Met gildegroet, 
 
Willie van Rooij, gilde Oss. 


