AIRSOFT GRANATEN:

MIJNENVELDEN EN BOOBYTRAPS

De lobby om airsoftsport erkend te krijgen in Nederland heeft lang geduurd. Eigenlijk mogen we blij zijn dat we
die mogelijkheid nu hebben, ook al is het met allerlei beperkingen. Het is nu veel beter dan voorheen. Het kan
natuurlijk altijd beter maar dat is niet zo makkelijk voor elkaar te krijgen als sommigen denken. De Nederlandse
wetgeving op dit gebied zit vol mijnenvelden en boobytraps.
Replica’s van vuurwapens en replica’s van explosieven
Bij het schrijven van de huidige regeling voor airsoftapparaten is alleen gekeken naar voorwerpen die op
vuurwapens lijken. Namaak explosieven, in het bijzonder handgranaten, waren toen nog helemaal niet ter sprake.
Daar lopen we nu tegen aan. Voor wat betreft de vuurwapenreplica’s is de zaak wel duidelijk. De handgranaten
zijn een heel ander verhaal.

“voorwerpen die voor wat betreft hun vorm en afmetingen
een sprekende gelijkenis vertonen met voor ontploffing bestemde voorwerpen”
Handgranaatreplica’s vallen niet onder de airsoft regeling want ze lijken niet op vuurwapens. Dat betekent dat
het verbod op het bezit van categorie I voorwerpen volledig van kracht is. Je mag gewoon geen
handgranaatreplica’s bezitten.
In de wet staat duidelijk dat het verboden is om “voorwerpen die voor wat betreft hun vorm en afmetingen een
sprekende gelijkenis vertonen met voor ontploffing bestemde voorwerpen” voorhanden te hebben.
En daar rijst dan weer de eeuwige vraag: Wanneer vertoont een voorwerp een sprekende gelijkenis met.....?
Daar zijn de meningen over verdeeld. Het hangt er volledig van af wie dat beoordeelt. Een airsoft sporter, een
politieman of een rechter. Het gaat er dus helemaal niet over wat er in de wet staat maar alleen hoe die
geïnterpreteerd wordt. En dat is onvoorspelbaar.
Terughoudendheid geboden
Het is dan ook zaak terughoudend te zijn met het aanschaffen van handgranaatreplica’s. Het kan zijn dat een
politieman in Groningen zijn schouders ophaalt maar dat een agent in Zoetermeer het ding in beslag neemt. Dan
gaat de gerechtelijke molen draaien.
Eerst krijg je een transactievoorstel, ook wel schikking genoemd. Vaak nog voor dat men de zaak goed
onderzocht heeft. Je betaalt een bedrag en je bent overal van af. Maar pas op: een transactie wordt gelijk gesteld
met een veroordeling dus je hebt vanaf dat moment een strafblad. Weg VOG, einde lidmaatschap NABV, einde

airsoftsport.
Als je weigert te schikken kom je voor de rechter. Die gaat dan bepalen of die replica op een echte handgranaat
lijkt. Daar worden deskundigen van de politie bij gehaald en mogelijk ook gerechtelijk deskundigen.
Een advocaat en een gerechtelijk deskundige vormen een behoorlijke kostenpost en je rechtsbijstandverzekering
dekt dat niet. Komt de rechter tot de conclusie dat die replica op een handgranaat lijkt dan kan je nog in hoger
beroep gaan. Dan gaan drie rechters zich over je zaak buigen en komen er ook weer politiemensen en
gerechtelijk deskundigen opdraven om hun mening te geven.
Wordt je veroordeeld dan heb je vanaf dat moment een strafblad en krijg je dus voorlopig geen VOG meer. En
dat allemaal omdat de criteria waarop die replica beoordeeld wordt zo vaag en subjectief zijn.
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Op welke criteria worden airsoft-granaten beoordeeld?
Zijn er dan echt geen criteria waar je naar kan kijken? Nee, eigenlijk niet. Handgranaten bestaan in allerlei
vormen. Dus eigenlijk lijkt elk voorwerp wel een beetje op een handgranaat. Sommige handgranaten zien er uit
als een spuitbus of een groenteblik. Sommige parfumflesjes zien er uit als een handgranaat maar worden gewoon
bij de parfumerie verkocht.
Eigenlijk is er pas zekerheid over de status van een airsoft handgranaatreplica als er een uitspraak over is.
Tot nu toe is dat alleen het geval bij de Tornado granaat zonder beugel. De rechter heeft iemand die zo’n ding
importeerde vrijgesproken. Daar is jurisprudentie over. Het gaat er dus niet om wat er letter voor letter in de wet
staat maar om hoe die door de rechter gelezen wordt. En de rechter vond dat hij niet iemand op het bezit van
een Tornado zonder beugel kon veroordelen.
Uiterlijk is belangrijk
Wat maakt dan of een handgranaatreplica vrij is of niet? Tja, wie het weet mag het zeggen. Bedenk dat deze
beoordeling helemaal los staat van het airsoft verhaal. Het gaat alleen om het uiterlijk van het “voorwerp”. Wat
onderscheidt een 25cc colablik van een handgranaat? Kleur telt niet, het gaat alleen om vorm.
Je kan dan hoogstens kijken naar dingen die alleen bij handgranaten (en zelfs daar niet altijd) voorkomen. Denk
aan een ovale vorm met ribbels (zoals de pineapple granaat). Denk aan de aanwezigheid van een beugel (ook wel
lepel genoemd). Denk aan tekst, codes, symbolen of letters die er op staan.
Maar vooral: wees terughoudend. Jij bent niet degene die oordeelt. Dat is de politieman die hem in beslag neemt,
de Officier van Justitie die vervolgt en de rechter die veroordeelt. En die zouden er best wel eens heel anders
over kunnen denken dan jij. Je riskeert een fikse boete en zal voorlopig niet meer kunnen airsoften.
Is het je dat waard?
Rol van de NABV
De NABV doet er alles aan om hier duidelijkheid in te krijgen. Als er ontwikkelingen zijn zullen de leden daarover
op de hoogte worden gebracht. Tot die tijd is het, afgezien van de Tornado, zaak om geen risico te nemen. Bij

twijfel, niet inhalen.
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