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Naar aanleiding van de uitspraken van de rechtbank Zeeland/West-Brabant over certificeringseisen die 

niet in verband staan met de openbare orde en veiligheid, is de CWM op enkele punten gewijzigd. 

Hieronder volgt in het kort een overzicht van de wijzigingen.  

1.    Onderdeel B/2.1.1 CWM staat dat de KNSA en de KNTS bij de certificering ‘’in ieder geval’’ aan de 

daaronder genoemde voorwaarden toetsen. De woorden ‘’in ieder geval’’ zijn geschrapt, zodat de 

certificering geen betrekking meer kan hebben op andere eisen dan de in de Cwm genoemde en er geen 

eisen kunnen worden gesteld die geen verband houden met de veiligheid en openbare orde. 

2.    Er zijn drie manieren voor een vereniging om gecertificeerd te worden: als lid van de KNSA, als lid van de 

KNTS of zonder lidmaatschap van de KNSA en KNTS, waarbij aan de KNSA of KNTS beoordelen of aan de 

certificeringseisen is voldaan. Deze manieren worden in de CWM nu uitdrukkelijk genoemd. 

3.    Daarnaast wordt duidelijk aangegeven dat de KNSA en KNTS weliswaar andere eisen mogen stellen dan die 

welke van belang zijn voor de openbare orde en veiligheid, maar dat een verlof of certificering niet kan 

worden geweigerd als niet aan die eisen is voldaan. 

4.    Tot slot zijn nog enkele toetsingscriteria geschrapt die geen betrekking hebben op de veiligheid en 

openbare orde, zoals voorschriften over te dragen kleding en uniformen.  

Van de gelegenheid wordt ook gebruikt om op twee onderdelen de situatie gelijk te trekken voor 

schutters die lid zijn van schietverenigingen die onder de koepelorganisaties KNTS en KNSA vallen: 

5.    Voor gilden en schutterijen die onder de KNTS vallen is het voor introducees en voor leden die korter dan 

een jaar volwaardig lid zijn, reeds mogelijk om met een wapen te schieten met een zwaarder kaliber dan 

.22. Een beperking voor leden van de KNSA is dat er wel moet worden geschoten volgens erkende 

disciplines die gereglementeerd zijn voor de KNSA. 

6.    Tot slot is de situatie beëindigd waarbij schutters die van plan zijn om met een zwaarder kaliber te 

schieten en het bijbehorende wapen willen aanschaffen, verplicht zijn om eerst een wapen met een klein 

kaliber (.22) aan te schaffen. In plaats daarvan kunnen zij er voor kiezen om langer met een 

verenigingswapen te schieten, voordat zij na de eerste verlenging van hun wapenverlof – tenminste twee 

jaar nadat zij lid zijn geworden van een schietvereniging – gerechtigd zijn om zelf een wapen met een 

zwaarder kaliber dan .22 aan te schaffen. 
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