Aan alle geweerschietende gilden aangesloten bij de NBFS
Nieuwkuijk, 24 februari 2014

Nieuwsbrief VBG en federatieve schietcommissie sectie geweer
Stand van zaken Circulaire Wapens en Munitie
Sinds de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het intrekken van enkele wapenverloven
van SV de Bunker en een privé verlof van een van haar leden zijn er diverse brieven naar u verzonden
met veel informatie. De laatste informatiebrief dateert van 29 december 2013. Sindsdien is er niet
stilgezeten. In deze 1ste gezamenlijke nieuwsbrief van de Federatieve Schietcommissie sectie geweer
en de VBG, geven wij een korte samenvatting van hetgeen er sinds het uitkomen van deze laatste
informatiebrief is gebeurd.
Op 23 januari heeft er een gesprek plaatsgevonden met de Gelderse Federatie van Schuttersgilden
St. Hubertus om samen op te trekken richting het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het resultaat
van dit gesprek is een brief, namens de twee federaties, die naar het Ministerie is gestuurd met het
verzoek om een afspraak te maken voor een gesprek over de problematiek rondom de
wapenwetgeving. Het is nu wachten op een reactie van het Ministerie. De Limburgse federatie heeft
eerder al aangegeven dat zij niet gezamenlijk met ons actie willen ondernemen.
Op 24 januari heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Jos Verbeeten (voorzitter van de NBFS)
Prof. mr. Martin Jan van Mourik (juridisch adviseur van de NBFS), Prof. jhr. dr. Frans A.M. Alting von
Geusau (Beschermheer St. Joris-St. Sebastiaan gilde Enschot) en Jos Kolk (dossierhouder St. Joris-St.
Sebastiaan gilde Enschot). Dit gesprek heeft geleid tot de afspraak dat de NBFS en VBG met
ondersteuning van de Hr. Van Mourik de wapenproblematiek met het Ministerie gaan bespreken.
Op 28 januari heeft het VBG-bestuur de stand van zaken rondom de wapenwetgeving en de mutaties
in het ledenbestand besproken. Er blijken ±350 leden hun lidmaatschap te hebben beëindigd. Dat
betekent dat er ruim 1050 leden voor de VBG overblijven. De VBG zal de belangen voor deze leden
blijven behartigen.
Tot slot willen wij iedereen vragen om ons te informeren als er problemen zijn bij het aanvragen of
verlengen van wapenverloven. En dan met name als dit te maken heeft met de wet- en regelgeving.
Op die manier krijgen wij een beeld wat er speelt in schuttersland. Bij voorbaat dank voor jullie
medewerking.
Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra er meer nieuws is
verschijnt Nieuwsbrief nr. 2.
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