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wet- en regelgeving 
 

Messen en de wapenwet 
 
 
 
Iedere scout heeft wel een zakmes of een dolk en bij Scoutingactiviteiten is het gebruik van bijlen en 
zagen normaal. Bij verkeerd gebruik zijn dit ook gereedschappen die letsel toe kunnen brengen. Niet 
alle messen mag je in Nederland zomaar hebben. Sommige worden gezien als wapen en vallen onder 
de wapenwet. Alle messen en bijlen die verkocht worden in de ScoutShop zijn in Nederland gewoon 
toegestaan. 
 
Verboden wapens 
In de Wet wapens en munitie is opgenomen wanneer een voorwerp als wapen wordt gezien. Wapens 
worden hierbij ingedeeld in verschillende categorieën. Per categorie gelden verschillende verboden.  
Wapens waarvan zowel het bezit als de handel verboden is, zijn onder andere:  
• Stiletto’s (springmessen): messen met zijdelings uitspringend lemmet   
• Valmessen: messen met vooruitspringend lemmet   
• Vlindermessen: messen met een heft dat uit twee delen bestaat, die om het lemmet heen geklapt 

kunnen worden  
• Dichtklapbare messen met een totale, uitgeklapte lengte boven 28 cm  
• Dichtklapbare messen waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft  
• Werpsterren  
• Vilmessen en ballistische messen  
• Blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen  
• Pijlen en pijlpunten, bestemd om door middel van een boog te worden afgeschoten, die zijn 

voorzien van snijdende delen met de kennelijke bedoeling daarmee ernstig letsel te veroorzaken. 
• katapulten. 
 
Sommige wapens mag je wel in bezig hebben of verhandelen, maar je mag ze niet dragen. Dat wil 
zeggen: ze moeten tijdens vervoer zodanig deugdelijk verpakt zijn dat zij niet voor onmiddellijk 
gebruikt kunnen worden. Dit geld dus ook voor vervoer in je eigen auto. Het gaat hierbij onder andere 
om kruisbogen, zwaarden, degens en luchtdrukwapens.  
 
Geen wapen, maar toch…. 
Niet alleen met de benoemde wapens kan letsel veroorzaakt worden. Daarom is in de wet een artikel 
opgenomen, waarin staat dat ook alle andere voorwerpen verboden kunnen worden waarvan, gelet op 
hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, kan worden aangenomen dat zij 
bestemd zijn om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen. Dit betekent concreet dat 
bijvoorbeeld tijdens het uitgaan, het bezoek van een concert of een voetbalwedstrijd allerlei 
voorwerpen als wapen kunnen worden aangemerkt - en eventueel in beslag kunnen worden 
genomen. Dit kunnen dus ook een schroevendraaier, bijl, zakmes of keukenmes zijn. 
 
Een mes dragen en gebruiken op het Scoutingterrein en daarbuiten 
Buiten het Scoutingterrein gelden andere regels voor het dragen en gebruiken van een mes. 
Bijvoorbeeld op school, sportclub, werk en het openbaar vervoer. Niet op elke locatie wordt het dragen 
van een mes geaccepteerd. Leer jeugdleden het onderscheid tussen het dragen en gebruiken van 
een mes binnen Scouting en daarbuiten. Het meenemen van een mes van huis naar het 
Scoutingterrein valt daar ook onder.  
 
Afspraken maken met jeugdleden 
Maak ook binnen jouw Scoutinggroep goede afspraken over het dragen en gebruiken van een 
(zak)mes, stem deze af op de leeftijd van de jeugdleden en leg deze naar keuze vast. 
 
Mogelijke afspraken kunnen zijn: 
• Een mes gebruik je alleen wanneer je speltakleiding aanwezig is. 
• Het mes neem je alleen mee naar opkomsten waarbij deze daadwerkelijk nodig is (vuur maken, 

koken). 
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• Messen van jeugdleden worden bewaard op het clubgebouw, zodat het jeugdlid hier niet mee 
over straat hoeft. 

• Informeer de ouders van de jeugdleden over de afspraken die je met de jeugdleden maakt. 
• Vrijwilligers gebruiken in het kader van hun voorbeeldfunctie in het bijzijn van jeugdleden hetzelfde 

soort/formaat zakmes als de jeugdleden en dragen deze niet zichtbaar. 
• Of je eigen groepsafspraken, te weten … 
 
Over de grens 
Let op, de regelgeving rond messen is niet in heel Europa gelijk. In sommige landen is de regelgeving 
strenger, terwijl je in andere landen in winkels messen kunt kopen die in Nederland verboden zijn. Let 
hier op als je bv met je scouts naar België en Duitsland gaat, waar veel meer toegestaan is dan bij 
ons.  
 
Meer informatie 
Rijksoverheid     www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wapens-en-munitie 
Politie      www.politie.nl 
Wet wapens en munitie    www.wetten.overheid.nl  
Veilgheidsblad hakken en zagen  ledensite van www.scouting.nl 
 
 
Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels 
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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