DOUANE FAQ
(2020 versie 3.0)

Als lid van de NABV heb je krachtens artikel 17d lid 1 van de Regeling Wapens en Munitie (RWM) een vrijstelling
voor het doen binnenkomen en uitgaan van airsoftapparaten, mits deze op een deugdelijke manier verpakt zijn.
Dit houdt in het kort in dat je als particulier voor jezelf een airsoftapparaat in het buitenland mag kopen en
meenemen en tevens ook een airsoftapparaat mag bestellen vanuit het buitenland.

Werkwijze:
1. Bij zelf kopen en transporteren dien je de NABV pas bij je te hebben en aan de Douane te tonen op het
moment dat daarom wordt gevraagd. Om misverstanden en onnodige vertraging te voorkomen is het
verstandig om bij aankomst, op bijvoorbeeld een luchthaven, je aankopen direct bij de douane (rode poort)
te melden en te laten zien dat je onder de ministeriële vrijstelling voor airsoftapparaten valt. Reis je via een
ander vervoersmid del meldt het bezit van airsoftapparaten dan bij het begin van een controle, indien je
hiervoor geselecteerd wordt.
2. Bestel je een airsoftapparaat dan dient de vervoerder (post- of koerierdienst) en de Douane altijd te kunnen
vaststellen dat de ontvanger een ministeriële vrijstelling voor airsoftapparaten heeft. Je kunt de afzender
verzoeken een kopie van je NABV lidmaatschapspas bij de documenten te voegen. Op die wijze kan de
vervoerder of de Douane altijd controleren of het om een legitiem transport gaat. De NAW gegevens op
het pakket MOETEN overeenkomen met de gegevens op de NABV pas.

Voorwaarden Douane:
1. Indien er bij de zending een kopie van de lidmaatschapspas zit kan deze meteen door de Douane worden
vrijgegeven.
2. Indien er geen kopie van de lidmaatschapspas bij de zending zit, dan kan hier binnen tien werkdagen door
belanghebbende alsnog voor gezorgd worden.

Tips en overige dingen waar je op moet letten:
1. Zorg dat het airsoftapparaat deugdelijk is verpakt.
2. Zorg dat het afleveradres overeenkomt met het adres op de NABV pas. Laten bezorgen op een ander adres is
wettelijk niet toegestaan.
3. Zorg dat het adres op de factuur, NABV pas en afleveradres hetzelfde zijn, anders zou het de indruk kunnen
wekken dat je voor een (onbevoegde) ander besteld.
4. Bestel alleen voor jezelf en bundel geen bestellingen met bijvoorbeeld andere NABV leden. Het is niet
ondenkbaar dat de Douane zal gaan vermoeden dat je bezig bent met de handel in airsoftapparaten indien
zij een zending aantreffen met drie of vier van dezelfde apparaten. De bewijslast om aan te tonen dat dit niet
zo is ligt bij jou en niet de Douane.
5. De Douane heeft los van de wapenwetgeving een algemene controletaak en bevoegdheid. Dit kan
betekenen dat jouw pakketje ter controle wordt ingenomen om na te gaan of de bedragen op de factuur
correct zijn, de juiste invoer rechten worden berekend, de bestelling geen inbreuk maakt op merkrechten, of
er geen andere voorwerpen worden meegevoerd die niet zouden mogen. Kortom teveel om op te noemen.
Dit kan echter wel betekenen dat het pakketje een tijd lang wordt vastgehouden totdat men tijd heeft om de
controle uit te voeren.
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