
 
 
  

 
 
 
 
 

 

De wet 
 
X-Marker is het Maximale wat men wettelijk gezien 
mag gebruiken. Het mag niet traanverwekkend, 
verstikkend of weerloos makend zijn en het mag 
ook geen giftige stoffen bevatten. De werkgroep 
advies wapens en munitie heeft bepaalt dat een 
product zoals X-Marker niet onder de wapenwet valt 
en de minister van Justitie heeft dit advies 
opgevolgd. Dus X-Marker is geen verboden wapen 
en valt derhalve ook niet onder Artikel 2 catergorie 
II onder 6 van de Wet Wapens en Munitie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook tegen agressieve honden 

Om te kunnen bijten moet een hond weten waar je 
staat. Als hij niets ziet zal hij ook niet kunnen bijten. 
Op haren hecht X-Marker niet dus de hond kan 
gewoon schoongewassen worden. 
Aangezien een hond niet zonder leiband mag 
rondlopen, dus is de eigenaar verantwoordelijk voor 
de gevolgen. Doe ook hiervan aangifte bij de politie. 

 

 

X-marker is een zelfverdedigingspray,(Qua uiterlijk 
zou hij verward kunnen worden door het wettelijk 
verboden traangas of pepperspray maar x-marker is 
niet verboden door de Nederlandse wetgeving).  
Dit houdt in dat hij alleen in noodsituaties gebruikt 
mag worden. Dit betekent grofweg wanneer lijf, 
eerbaarheid of goederen in gevaar zijn of zullen 
gaan komen. Een kanttekening is dat dit alleen mag 
als er echt geen andere optie is om deze "aanval" 
af te wenden. Dus, als men weg kan komen moet 
men het ook doen. Als men zeker weet het 
bovenstaande van toepassing is mag x-marker 
gebruikt gaan worden. 
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Bezoek onze website op http//www.beveiligingswinkel.nl 

Werking 

Na het verlaten van de spray zal de blauwe 
vloeistof vrijwel direct na aanraking op de 
huid, zich omvormen tot een schuimerige 
laag. Het beste is dit te vergelijken met het 
opschuimen van scheerschuim. Doordat de 
dader het zicht wordt ontnomen zal hij zijn 
aanval staken om het schuim uit zijn ogen te 
verwijderen. Vanaf dit moment zal het 
slachtoffer de tijd krijgen om te ontkomen aan 
de aanvaller en zich in veiligheid te brengen. 

Om een dader te pakken te krijgen zal men 
aangifte moeten doen en zal men een 
persoonsomschrijving moeten maken. 
Omdat de aanval een grote mate van stress 
en angst met zich meebrengt en vaak 
volkomen onverwachts plaatsvind is het voor 
de meeste slachtoffers vaak onmogelijk om 
een correcte en complete 
persoonbeschrijving te doen. Dit met gevolg 
dat een dader vaak niet kan of mag worden 
vervolgd. 
 
 
X-marker heeft dit ondervangen door een 
kleurstof toe te voegen,(welke ongevaarlijk is 
voor de gezondheid), die diep in de huid 
dringt en de dader tot ongeveer 3 dagen 
voorziet van een blauw gezicht. Zelfs na een 
flinke wasbeurt zal de kleurstof zichtbaar zijn. 

Ook met thinner of wasbenzine krijg je het er 
nog niet af. Het is namelijk geen huis tuin en 
keuken verf. Het trekt in de poriën net zoals 
een Henna tatoeage. 
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