Geachte lezer,
U ontvangt deze nieuwbrief via uw branchevereniging/belangenbehartiger. Ongetwijfeld heeft u via de
(sociale)media meegekregen dat er de laatste tijd veel in beweging komt aangaande jacht, verzamelen en
schietsport.
De invoering van de E-screener eind 2019 markeerde het begin van een nieuwe periode. Oudere akte- en/of
verlofhouders werden geconfronteerd met een overheid die op basis van een test in de hoek drukte terwijl
men geen enkele mogelijkheid had zich hiertegen te verdedigen. Omdat de leeftijdscategorie 60+ als eerste
verplicht werd gesteld deel te nemen aan de E-screener waren het onze ‘oudere’ collega’s die het eerst de
dupe waren.
Terwijl alle signalen op rood stonden en overduidelijk was dat er iets ernstig misging met de invoering van de
test walste men onvermoeibaar door en haalde tegen beter weten in wapens thuis op en trok klakkeloos
aktes en verloven in. De impact die dit had op de betreffende mensen was enorm. Mensen zijn teleurgesteld
en beschadigd notabene door dezelfde overheid als die hen had moeten beschermen tegen dit soort
onrecht.
Tegelijkertijd was dit een punt waarop veel belangorganisaties besloten de krachten te bundelen. Jarenlang
waren/werden zij verdeeld terwijl ze allemaal last hadden van dezelfde zaken en personen.
Mijn naam is Rob Boom, mijn bedrijf: Phoenix Advisory. Het is met trots dat ik mag zeggen dat ik namens een
groot aantal organisaties de WWM-belangen behartig in de politiek, op de diverse Ministeries, bij politie en
bij grote landelijke organisaties als bv. VNO/NCW en MKB-Nederland. Ook úw belangenvertegenwoordiger
draagt bij aan deze beweging.
De kern van de samenwerking is dat we ons concentreren op de 90% die ons verbindt in plaats van de 10%
die ons verdeelt.
Door onderling verbindingen te leggen en informatie te delen, maar ook door samen een plan van aanpak te
maken voor de nabije toekomst versterken we elkaar enorm. Daarnaast maakt een groot aantal schouders
het voor mij mogelijk om fulltime beschikbaar te zijn daar waar onze aanwezigheid vereist is.
Er staat een heel aantal spannende ontwikkelingen voor de deur waar ik u middels deze nieuwsbrief over wil
informeren. Als u naar aanleiding van deze brief op de hoogte wil blijven kunt u mij volgen via Linkedin.
Daarnaast lever ik ook met enige regelmaat artikelen aan aan uw bestuur waarvan u via hen op de hoogte
wordt gehouden.

Verkiezingen 17 maart 2021
Zoals gebruikelijk zo vlak voor de verkiezingen worden we bestookt met allerlei campagnes. Opvallend is dit
jaar dat er een politicus is die zich onomwonden uitspreekt richting de legale wapenbezitter en dat is Chris
van Dam #47 op de CDA lijst.
De meesten van u kennen Chris van Dam vast als voorzitter van de commissie kinderopvangtoeslagaffaire.
De rapportage van welke heeft geleid tot de val van het Kabinet Rutte III. Omdat Chris van Dam
oorspronkelijk op een 24e plek was gezet door de partij heeft hij ervoor gekozen onderaan de lijst te gaan
staan en te laten zien dat hij in het land op voldoende steun kan rekenen om met voorkeursstemmen terug
de kamer in te komen.
Een gewaagde keus, maar het getuigt wel van durf! Van Dam was degene die in 2019 voor ons opkwam toen
de eerste mensen werden onderworpen aan de E-screener. Hij is verantwoordelijk voor de totstandkoming
van zowel de eerste opschorting als de recentelijk aangenomen tweede opschorting.
Daarnaast heeft hij kamervragen gesteld toen KC-taken de werkzaamheden staakte ‘vanwege corona’, het
deactiveren van vuurwapens niet van de grond kwam, het WWM-voorstel van Grapperhaus tekort schoot
maar toch doorgeduwd leek te worden en meest recent toen KC-taken dubbele leges wilde heffen bij uw
eerstvolgende verlenging.
Voor meer informatie over zijn campagne ‘recht doen’ klik HIER
Als legale wapenbezitters zijn we dit jaar in staat Chris van Dam met ongeveer 20.000 stemmen terug de
tweede kamer in te helpen, een plek waar we hem nog hard nodig hebben de komende vier jaar!
Heeft u nog vragen aan Chris van Dam dan is er komende zaterdag 13 maart van 10.00 uur tot 10.45 uur een
uitzending live via facebook waar ook u uw vragen kunt indienen. Klik HIER voor meer informatie of om uw
vragen in te dienen. Als tafelgast zullen aanwezig zijn Edwin Oskam (Advocaat) en ikzelf.

Nieuwe WWM
Al een hele poos werd er gewerkt aan het ‘moderniseren’ van de Wet Wapens en Munitie WWM. De
uitkomst is onlangs gepresenteerd aan de tweede kamer. Alle belanghebbende partijen zijn gehoord in dit
traject. Toch was de uitkomst er een waar het overgrote deel van de ‘stakeholders’ niet mee akkoord kon
gaan. Mét ons was ook het grootste deel van de tweede kamer het erover eens dat het voorstel dat door
Minister Grapperhaus was ingediend onacceptabel was. Er is nu een motie aangenomen die de Minister
verplicht een commissie aan te stellen met diverse deskundigen (ook van onze zijde) welke een basisplan
gaan schetsen van een grondige WWM-revisie.
Onze belangrijkste punten daarbij zijn:
•
•
•
•
•
•

Verlenging geldigheidsduur van verloven en aktes naar 5 jaar;
Minder administratieve lasten;
Geen E-screener bij elke verlenging;
Een werkbare oplossing voor het gebruik van geluiddempers in de jacht;
Eenvoudige en begrijpelijke regelgeving;
Geen benadeling van onze leden t.o.v. hun collega’s in andere EU-lidstaten.

Een traject waarvan de voorbereiding elk moment kan gaan beginnen. Geen gemakkelijke klus maar we zijn
er ditmaal vanaf het begin bij.
E-screener
Zoals reeds eerder gezegd vinden we de E-screener in de huidige vorm volstrekt onacceptabel. Terwijl een
deskundigenonderzoek naar de test in voorbereiding is blijven ook de rechterlijk uitspraken binnenrollen. Als
een paal boven water staat dat de manier waarop de huidige test wordt toegepast niet door de beugel kan.
Voorlopig is de invoering voor bestaande verlof- en aktehouders nog eens met een jaar opgeschort.
We blijven ons inzetten voor een volledige afschaffing van de huidige E-screener. Ook over dit dossier zal
komend jaar nog genoeg te melden zijn.
Tot slot
Ik ben blij u via deze weg een eerste update te hebben mogen geven. Graag hoor ik van u of u dit op prijs
stelt en of u nog vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit schrijven. U kunt deze indienen via
info@phoenix-advisory.eu. Als de situatie het weer toelaat zal ik graag de ALV’s bezoeken om met u in
gesprek te komen.
Met vriendelijke groet

Rob Boom

