
Voorstelronde Rob Boom 
 
De laatste tijd krijg ik veel vragen over mijn samenwerking met de NOJG. Graag maak ik daarom 
gebruik van deze mogelijkheid om mij aan u voor te stellen. Mijn naam is Rob Boom, sinds mei van 
dit jaar mag ik met mijn bedrijf Phoenix Advisory de NOJG ondersteunen in de landelijke 
vertegenwoordiging, daar waar het de Wet Wapens en Munitie (WWM) betreft. 
 
Oorspronkelijk afkomstig uit de jacht en schietsport is mijn werk zich via divers verenigingswerk 
steeds meer gaan toeleggen op het vertalen van onze boodschap, zodat de beleidsmakers in Den 
Haag dit beter begrijpen. Inmiddels ben ik namens veel verenigingen hét aanspreekpunt voor 
landelijke politie, ministeries en anderen als hun vraag raakt aan de Wapenwet- en regelgeving. 
 
Daarnaast ben ik als centraal wapenbeheerder verantwoordelijk voor de rijkscollectie vuurwapens 
van de Koninklijke defensiemusea en doceer en examineer ik met enige regelmaat aan de 
politieacademie in Apeldoorn. 
 
Binnenkort start landelijk het traject op weg naar een grondige revisie van de WWM. Gelet op het 
feit dat deze 25 jaar oud is, is dat geen overbodige luxe. De voorbereiding daarvan heeft jaren 
gekost. Partijen die daarbij betrokken zijn (stakeholders) hebben mij verzocht hen te assisteren om 
ervoor te zorgen, dat hun verhaal gehoord wordt aan de tafel in Den Haag. Specifiek voor de jacht 
kunt u denken aan zaken zoals geluidsdempers op de akte, de geldigheidsduur van uw akte verlengen 
naar 3 of vijf jaar, en het toestaan van nieuwe kalibers voor de schadebestrijding. Meer algemeen 
staan zaken, zoals bijvoorbeeld het afschaffen van de E-screener, op de agenda. 
 
Toen ik voor steeds meer verenigingen werk mocht gaan verzetten werd mij duidelijk, dat het beter 
was ons te concentreren op de 90% die ons verbindt in plaats van op de 10% die ons verdeelt. Dit 
maakt, dat partijen die gehoord worden door het Ministerie van J&V nu met een afgestemd verhaal 
komen. De verdeeldheid is verdwenen. Dit maakt ons als overlegpartner een stuk interessanter! 
 
De NOJG heeft op enig moment vastgesteld, dat deze samenwerking betekent, dat informatie sneller 
binnenkomt, maar ook dat samen optrekken in veel gevallen de kans op succes vergroot. Voor míj is 
het van belang, dat zoveel mogelijk verenigingen zich aansluiten. Inmiddels spreek ik namens een 
groot collectief met vele tienduizenden leden. 
 
Ik ben het NOJG-bestuur dankbaar dat zij de samenwerking met Phoenix Advisory aangaan. Aan mij 
nu de taak om de komende tijd waarin er veel staat te veranderen u mee te nemen in wat er op het 
Haagse toneel speelt, natuurlijk met het belang van de jager voorop! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Boom 
 
 


