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Algemeen
Het is alweer bijna 3 maanden geleden dat wij een Nieuwsbrief hebben uitgebracht. In de afgelopen
maanden is er met name achter de schermen veel overleg geweest met het Ministerie van Veiligheid
en Justitie. De officiële erkenning laat nog altijd op zich wachten. Waarover later meer.
De auditeurs van de KNTS hebben de afgelopen maanden een aantal gilden bezocht die nog niet zijn
gecertificeerd. De meeste van hen voldeden aan alle voorwaarden voor het felbegeerde certificaat.
Omdat wij echter nog niet officieel zijn erkend, kunnen wij hen nog geen certificaat overhandigen.
Voor een actueel overzicht van de gecertificeerde en geauditeerde gilden, verwijzen wij naar
www.knts.nl. Inmiddels hebben zich ook enkele schutterijen uit Gelderland bij ons gemeld en zijn zij
lid geworden. In maart hebben wij een gesprek gehad met een 4-tal vertegenwoordigers van het OLS
uit Limburg en aan hen uitgelegd wat de KNTS is en wat het doel van onze organisatie is. We zullen
nu enkele belangrijke zaken verder toelichten.
Erkenning door het Ministerie van Veiligheid en Justitie
De toegezegde erkenning door het Ministerie van Veiligheid en Justitie is nog altijd niet officieel
bevestigd en gepubliceerd in de Staatscourant. In een brandbrief naar het Ministerie hebben wij
hierover in april vragen gesteld aan de Minister. De wisseling van de bestuurders (Minister,
Staatssecretaris, hoogste ambtenaar van het Ministerie) hebben er mede voor gezorgd dat er bij de
erkenning vertraging is opgetreden. Binnen het Ministerie heeft een herschikking van taken
plaatsgevonden. Het Dossier Wapens en Munitie is nu overgegaan van de Minister naar de
Staatssecretaris. In mei hebben wij in Den Bosch een gesprek gehad met enkele vertegenwoordigers
van het Ministerie en daarbij een heel duidelijk signaal afgegeven dat wij door het uitblijven van de
officiële erkenning in een lastige positie terecht komen en hebben wij er op aangedrongen om de
erkenning vóór het zomerreces bevestigd te krijgen. Tijdens dit gesprek zijn ook een aantal concrete
problemen aan de orde gesteld. We boeken nog steeds vooruitgang, maar het gaat moeizaam en
vraagt een lange adem.
Uitspraak Raad van State met betrekking tot gebruik hagelgeweren bij het Koningschieten
De Raad van State heeft op 6 mei 2015 uitspraak gedaan over het in beslag nemen van enkele
hagelgeweren die gebruikt werden bij het Koningschieten (Uitspraak 201406068/1/A3). Deze in
beslag name was weliswaar onrechtmatig, maar de Raad van State bepaalde ook dat het gebruik van
deze geweren voor het Koningschieten onveilig is.
Verzekeringen
Het KNTS bestuur oriënteert zich momenteel op het afsluiten van een aantal verzekeringen. Het gaat
hierbij met name om een bestuursaansprakelijkheidsverzekering, een rechtsbijstandverzekering en
een aansprakelijkheidsverzekering voor de aangesloten schutters. Wanneer deze verzekeringen zijn
afgesloten zullen wij u hierover verder informeren.
Leges voor het verlengen/aanvragen van een wapenverlof
Zoals velen van u ervaren zullen hebben zijn de leges voor het verlengen van een wapenverlof met
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ingang van 1 mei 2015 met 200% verhoogd. Voor het verlengen van één verlof dient nu €30,-- te
worden betaald. Het verlengen van een tweede verlof kost €15,--. Ook het aanvragen van een nieuw
verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens is flink duurder geworden: €65,--. Dit is
aangekondigd in de Staatscourant van 27 maart 2015 en betreft een wijziging in de Regeling Wapens
en Munitie.
Bondsbureau operationeel
Het Bondsbureau van de KNTS is al weer enige tijd operationeel. U kunt hier terecht voor al uw aan-,
afmeldingen en mutaties in het schuttersbestand van uw gilde, schutterij of vereniging.
Wanneer u vragen over het schieten in gilde-, schutterij- of verenigingsverband hebt, kunt u deze
altijd aan het Bondsbureau stellen. Maar ook wanneer er vragen zijn rondom het aanvragen of
verlengen van wapenverloven, kunt u deze aan het Bondsbureau voorleggen. Wij proberen deze dan
zo snel mogelijk te beantwoorden. De vragen dienen wel van goede en voldoende informatie te
worden voorzien, graag concrete informatie. Wij kunnen niet ingaan op zaken als “van horen
zeggen”. De materie is vaak al zeer complex en daarom kunnen wij alleen met goede directie
informatie verder.
U kunt het bondsbureau bereiken via:
e- mail: bondsbureau@knts.nl
telefoon: (06) 83 08 17 37
Distributie Nieuwsbrief in de toekomst
Deze Nieuwsbrief wordt voor de gilden en schutterijen die aangesloten zijn bij de NBFS verspreid via
het secretariaat van de NBFS. Dit gaat in de toekomst veranderen. De verspreiding zal dan
plaatsvinden via het KNTS Bondsbureau. Dit komt onder meer omdat er ook verenigingen
aangesloten zijn die geen lid zijn bij de NBFS en omdat inmiddels nagenoeg alle geweerschietende
leden van de NBFS ook lid zijn van de KNTS. In ieder geval deze en ook de volgende Nieuwsbrief (nr.
4) wordt nog verspreid op de gebruikelijke wijze. Voorwaarde voor het ontvangen van deze
Nieuwsbrief is dat het e-mailadres van uw vereniging actueel dient te zijn. De Nieuwsbrief is
overigens ook steeds te raadplegen via www.knts.nl.
Penningmeester gezocht
Op dit moment combineert onze Penningmeester Bas van Wieringen deze rol met zijn functie als
directeur Bondsbureau (ad interim). Het is echter de bedoeling dat hij de laatstgenoemde functie
volledig gaat uitvoeren. Dit is dan niet te combineren met zijn functie als Penningmeester. Daarom
zullen wij binnenkort een advertentie op onze website plaatsen voor de vacante functie van
Penningmeester. Houd daarom de website goed in de gaten.
Tot Slot
Het mag duidelijk zijn dat er achter de schermen hard wordt gewerkt om de KNTS verder invulling te
geven. Wij streven er naar om deze Nieuwsbrief voortaan eens per 2 maanden uit te brengen, zodat
u steeds actuele informatie ontvangt. Uiteraard wordt er een extra Nieuwsbrief uitgebracht als daar
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aanleiding voor is.
Tevens doen wij een oproep om, wanneer er problemen zijn rondom het organiseren van het
geweerschieten bij gildendagen of bijzondere gildebijeenkomsten, hiervan melding te maken bij het
Bondsbureau. Wij hebben de laatste maanden regelmatig contact met de politie en op deze wijze
aardig wat ervaring opgebouwd, die wij graag voor u inzetten.
Wij wensen u allen veel plezier bij de vele activiteiten die de komende maanden worden
georganiseerd.
Eric Jan van Eggelen,
Voorzitter.
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