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Dear Shooter,

Attached to this letter of invitation to the shooting matches of the World Police and Fire

Games 2O22you will find a copy of the license the organizing committee has recejved from
the Department of Safety and Justice for you to bring your firearms and ammunition.

It contains the following rules:

7. Valid from July Ls 2022toSeptember L'T 2022
2. Print this letter of invitation. Print the license. Keep it with you.

3. Have your national license with you (when available).

4. Hand over your firearms on the l-9th or 20th of July in Ahoy (accreditation centre).

lf you arrive earlier than the LTth of July, store the firearms through www.bold-
action.com

lf you arrive later than the 20th of July, keep the firearms with you until the first day of
competition, hand them over to us at the range.

5. Pick up of your firearms is set for Monday the Lst of August in Ahoy (accreditation

centre).

lf you leave earlier than the L't of August you are allowed to take your firearms on the
last day of competition.

lf you leave later than the 3'd of August you are required to store the firearms and

ammunition through www.bold-action.com

6. Arms and ammunition need to be stored and transported separately and in a safe

(preferably) lockable container.

lf you have any questions feel free to contact me.

Regards,

Walter van Vliet, coordinator Rifle

rifle@wpfgrotterda m.com

+31-647260526



yffilr:?^ñ
woRlo PoutE
E FIRE GAIIIE

Fill these out after you've printed:

Family name:

First name:

Passportnumber:

Firearm:

Caliber:

Serialnumber(s):

PISTOI/RIFLE/SHOTGUN (circle which) Number of arms:



Iustis
Ministene v an Justin e en V eiligheid

DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID,

Kenmerk:

Gelezen het verzoek van 10 november 2021 van Stichting World Police & Fire
Games Rotterdam 2022, gevestigd te Rotterdam, te dezen vertegenwoordigd door
de heer W. Van Vliet, om verlening van een ontheffing op grond van artikel 4,
eerste lid van de Wet wapens en munitie voor het doen binnenkomen, doen
uitgaan, voorhanden hebben, dragen en vervoeren van vuurwapens en munitie,
als bedoeld in artikel 2, eerste lid, categorie III en artikel 2, tweede lid, categorie
III van de Wet wapens en munitie, door buitenlandse deelnemers ten behoeve
van deelname aan de'World Police & Fire Games Rotterdam' die zullen
plaatsvinden van 22 juli 2022 tot en met 37 juli 2022.

Gezien het advies van 16 maart2022 van de politiechef van de regionale eenheid
Rotterdam, namens de korpschef van de Nationale Politie (h¡erna: de korpschef),
waarin wordt geadviseerd de ontheffing te verlenen;

Gelet op het feit dat u¡t het verzoek van Stichting World Police & Fire Games
Rotterdam 2022 en uit het bij de korpschef ingewonnen advies blijkt dat Stichting
World Police & Fire Games Rotterdam 2022 een redelijk belang heeft bij verlening
van de ontheffing;

Gelet op artikel 4, eerste lid, artikel 14, eerste lid, artikel 22, eerste lid en artikel
26, eerste lid van de Wet wapens en munitie;

Besluit:

Ontheffing, als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Wet wapens en munitie
te verlenen voor het doen binnenkomen, doen uitgaan, voorhanden hebben,
dragen en vervoeren van vuurwapens en munitie, als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, categorie III en artikel 2, tweede lid, categorie III van de Wet
wapens en munitie, door buitenlandse deelnemers ten behoeve van
deelname aan de'World Police & Fire Games Rotterdam', die zullen
plaatsvinden van 22 juli 2022 tot en met 31 juli 2022 en waarbij de
navolgende disciplines zullen worden verschoten op onderstaande locaties:

Rifle, small bore (SW de Eendracht te Barneveld);
Rifle, large bore (Infanterie schietkamp de Harskamp te Harskamp);
PAP, PPC (Stichting tot Instandhouding van Schietbanen te Rotterdam);
Shotgun (KSV de Betuwe te Ommeren;

IL Aan te wijzen als beheerders van de munitie en wapens

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats

: Vliet, van
: Walter
: 4 april1977
: Rotterdam

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats

Onckels
Paul Emil
13 mei 1949
Arcen en Velden
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Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geboorteplaats

: Onderdijk
: Jacobus Dingenis
: 10 juni 1952
: 's-Gravenpolder

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Geboofteplaats

: Froma
: Jurrien
: 2 augustus 1947
: Uithuizermeeden

Naam
Voornaam
Gebooftedatum
Geboorteplaats

: Harreman
: Ferry
: 13 juni 1972
: Tiel

Naam
Voornaam
Gebooftedatum
Geboofteplaats

: Donker
: Auke
: 16 januari 1967
: Ooststellingwerf

GELDIGHEIDSDUUR VAN DE ONTHEFFING: van 1 juli 2022 t/m 1 september 2022

BEPERKINGEN:
1, Elke buitenlandse deelnemer dient in het bezit te zijn van:
- alle officiële bevoegdheidsdocumenten met betrekking tot de meegevoerde

(vuur)wapens en munitie;
- een door de Stichting World Police & Fire Games Rotterdam 2022 afgegeven

schriftelijke uitnodiging voor het bovengenoemde evenement;
- een kopie van deze, door de Minister van Justitie en Veiligheid verleende,

ontheffi ng;
2. Deze ontheffing heeft alleen betrekking op wapens en munitie die zullen

worden gebruikt bij een van de hiervoor genoemde disciplines tijdens de World
Police & Fire Games;

3. Elke buitenlandse deelnemer levert diens wapen(s) en munitie zo spoedig
mogelijk, doch in ieder geval binnen 48 uur na aankomst in Nederland in bij
het daartoe door de organisatie aangewezen centrale inleverpunt (Ahoy,
Rotterdam). Inleveren is gepland voor 19 en 20 juli 2022;

4. De wapens en munitie worden tijdens een vastgestelde ophaaltermijn
(maximaal 24 uur voor vertrek) en op een daartoe aangewezen ophaallocatie
aan de buitenlandse deelnemers geretourneerd. Ophalen is gepland voor 1

augustus 2022;
5. Deelnemers die eerder aankomen en/of later weggaan dienen dit tijdig bij

Stichting World Police & Fire Games Rotterdam 2022 aan te geven zodat er
individuele regelingen voor het inleveren en de opslag van hun wapens en
munitie getroffen kunnen worden. De wapens en munitie van deze deelnemers
zullen bij erkenninghouder Bold Action te Zwijndrecht worden ondergebracht;

6. De in deze ontheffing aangewezen beheerders houden registers bij van de bij
hen in beheer gegeven wapens en munitie en aan welke deelnemers deze
eventueel ter beschikking worden gesteld;

7. De voornoemde genoemde registers dienen te allen tijde ter inzage
beschikbaar te zijn voor toezichthouders, zoals bedoeld in artikel 45, eerste lid
van de Wet wapens en munitie en in ieder geval de volgende informatie te
bevatten:
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- naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, woonadres land van
herkomst, verblijfsadres in Nederland gedurende het evenement,
bereikbaarheidsgegevens van de deelnemer;

- soort, merk, kaliber en wapennummer;
- datum, tijd van inname en uitgifte van wapens en munitie;
- registratie van het bevoegdheidsdocument betreffende de wapens en

munitie van het land van herkomst;
8. De (vuur)wapens worden uitsluitend op die plaats gedragen waar het

evenement plaatsvindt en na verkregen schriftelijke toestemming van de
betrokken burgemeester en de korpschef voor het evenement;

VOORSCHRIFTEN:
1. De buitenlandse deelnemers dienen de bepalingen, bij of krachtens de Wet

wapens en munitie en de Wet milieubeheer gesteld, stipt na te leven;
2. De (vuur)wapens en munitie dienen tijdens het vervoer op een zodanig

deugdelijke wijze te zijn verpakt, dat zij niet voor onmiddellijk gebruik geschikt
zijn;

3. Het vervoer van de ingeleverde wapens en munitie zal door DV&O worden
georganiseerd;

4. De (vuur)wapens en munitie die gebruikt worden bij eerdergenoemde
disciplines zullen op de volgende locaties opgeslagen worden:
- Rifle-wapens: DV&O opslaglocatie te Soesterberg
- Rifle-munitie: SSV de Eendracht te Barneveld
- PAP, PPC: tijdens wedstrijddagen op het terrein van SISR. Daarvoor en

daarna via DV&O;
- Shotgun: KSV de Betuwe.

5. Geen munitie en/of componenten daarvan mogen worden afgeleverd-, of
afgestaan aan-, of geruild met onbevoegden;

6. De deelnemers aan het evenement dienen te allen tijde de
veiligheidsmaatregelen, met betrekking tot de (vuur)wapens, in acht te
nemen;

7. In het belang van de openbare orde en veiligheid dienen de buitenlandse
deelnemers alle aanwijzingen van de politie en de brandweer op te volgen.

Den Haag, ldatum]

De Minister van lustitie en Veiligheid,
namens deze,

ilY t̂w
Andrea Zubrinié,
Wnd. operationeel manager afdeling Verlening & Toetsing
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Bezwaar maken
U kunt bij de Minister van Justitie en Veiligheid tegen deze beslissing bezwaar maken. U

doet dit door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na

bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift dig¡taal indienen via justis.nl
of schriftelijk indienen door deze te sturen naar het volgende adres:

lustis
Afdeling V&T

Postbus 20300
2500 EH Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde
geen advocaat is, voeg dan een macht¡ging bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

uw naam en adres;
de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. U kunt ook een
kopie van de beslissing meesturen;
de gronden van uw bezwaar;
uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op www.rijksoverheid.nl de brochure "Bezwaar en beroep
tegen beslissingen van de overheid" downloaden,

a
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