
Niet alle messen mag je in Nederland zomaar hebben. Sommige worden gezien als wapen en vallen 

onder de wapenwet 

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 knuppel, schroevendraaier, bijl, zakmes of 

keukenmes zijn. 

 



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 buiten Nederland reist.  

 


