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Betreft: Verzoekschrift 0177/2010, ingediend door Klaus Helmut (Duitse nationaliteit), 
namens Ito Ryu Wuppertal e.V., over vermeende ongelijke behandeling van 
traditionele Aziatische wapens in het Duitse wapenrecht

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat het Duitse verbod op traditionele Aziatische wapens die worden 
gebruikt in vechtsporten zoals Kobudo, Kung Fu, Ninjutsu, Escrima en Viet Vo Dao onterecht 
is en dat dergelijke wapens wettelijk op dezelfde manier behandeld zouden moeten worden als 
vuurwapens die in de schietsport worden gebruikt. Volgens indiener is het bezitten en 
vervoeren van vuurwapens in Duitsland verboden, maar mogen bijvoorbeeld leden van 
schietverenigingen die in het bezit zijn van een vuurwapenpas krachtens Richtlijn 
91/477/EEG inzake controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens, wel 
wapens bezitten, vervoeren en gebruiken voor de uitoefening van hun tak van sport. Indiener 
stelt dat het in andere Europese landen mogelijk is in verenigingsverband traditionele 
Aziatische wapens te bezitten en te gebruiken. Hij is dan ook van opvatting dat er in dit geval 
sprake is van ongelijke behandeling en hij verzoekt om een wettelijke regeling voor 
traditionele Aziatische wapens die vergelijkbaar is met die voor vuurwapens.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010

Indiener beklaagt zich erover dat het bezitten en gebruiken in verenigings- of clubverband van 
bepaalde wapens in Aziatische vechtsporten in Duitsland strenger wordt behandeld dan in 
andere Europese landen.
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Dit soort voorwerpen wordt vaak gebruikt in bepaalde Aziatische vechtsporten en valt niet 
onder een gedeeltelijke of a fortiori gehele harmonisatie op Gemeenschapsniveau. De 
lidstaten kunnen bijgevolg zelf regels opstellen voor het bezitten en gebruiken van dergelijke 
wapens op basis van hun beleid ten aanzien van de openbare veiligheid en hun situatie. Het 
spreekt echter voor zich dat elke maatregel die een belemmering vormt voor het 
handelsverkeer, zelfs als deze ingevoerd wordt ter bevordering van de openbare veiligheid, de 
evenredigheidsbeginselen dient te respecteren. De regelgeving voor vuurwapens is echter niet 
vergelijkbaar, in die zin dat die valt onder een gedeeltelijke harmonisatie door middel van 
Richtlijn 91/477/EEG, restrictiever gewijzigd bij Richtlijn 2008/51/EG. Artikel 2 van 
genoemde richtlijn stelt bovendien dat de richtlijn "de toepassing van de nationale bepalingen 
inzake het dragen van wapens of de reglementering van de jacht of het sportschieten onverlet 
laat".

De oplossing voor de bezwaren van indiener ten aanzien van de strenge Duitse regelgeving 
lijkt te zijn om de gevallen afzonderlijk te bespreken, afhankelijk van de desbetreffende 
producten, en in het licht van de gebruiksvoorwaarden ervan. Het lijkt de Commissie niet 
mogelijk om dit soort voorwerpen op te nemen in een richtlijn inzake de eigenschappen van 
vuurwapens. Zij is evenmin voornemens om communautaire wetgeving voor te stellen inzake 
de voorwaarden voor het bezitten, gebruiken en vervoeren van producten die gebruikt worden 
in de vechtsporten waarnaar door indiener wordt verwezen.


