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Woensdag 24 december heeft het bestuur van de KNTS een brief van het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie ontvangen waarin de Minister aangeeft dat hij voornemens is om de KNTS aan te wijzen als 

Koepelorganisatie zoals dit genoemd staat in artikel 43a van de Regeling Wapens en Munitie (RWM). 

Dit is de aankondiging waarnaar wij, als gildeschutters, zolang hebben uitgekeken. Nu is de weg vrij 

om onze KNTS organisatie invulling te geven.  

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters (KNTS) 

De Koepel Nederlandse Traditionele Schutters zal nu, naast de KNSA, als zelfstandige organisatie de 

belangen van de Gilde- en Schutterijschutters gaan behartigen. Zij wordt hiermee een rechtstreekse 

gesprekspartner van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Een belangrijke vertrouwenspositie.  

Zoals hierboven beschreven is het een voornemen om de KNTS aan te wijzen. Waarom een 

voornemen? In de huidige Circulaire Wapens en Munitie (CWM) staat uitsluitend de KNSA vernoemd. 

De CWM zal derhalve worden aangepast, zodat ook de KNTS een rol in de wet- en regelgeving krijgt. 

Vervolgens zal er een convenant worden opgesteld tussen het Ministerie en de KNTS. Hierin wordt 

de rol van de KNTS en worden de afspraken tussen het Ministerie en de KNTS vastgelegd.  

Het Ministerie heeft aangegeven dat de certificering van de Brabantse Gilden via de VBG-auditeurs 

geldig is tot en met 31 december 2015. Dit betekent dat ons niets meer in de weg staat om het 

lidmaatschap van de VBG bij de KNSA op te zeggen per 31 december 2014. De leden van de VBG 

zullen dan ook in 2015 geen KNSA licentie meer ontvangen. Dit is geen probleem omdat de 

aangesloten schutters lid zijn van een gecertificeerd Gilde. Dat geldt weliswaar nog niet voor alle 

schutters (er zijn nog ±20 Gilden niet gecertificeerd), maar toch heeft het VBG-bestuur besloten deze 

stap te zetten. De afgelopen maanden is op vele manieren aandacht gevraagd voor de certificering 

en zijn de Gilden en Schutterijen in Brabant er in voldoende mate op gewezen dat zij er voor moeten 

zorgen dat zij voldoen aan de eis van certificering. Wat de gevolgen van het ontbreken van een 

certificaat per 1 januari 2015 zijn is niet geheel duidelijk, maar een risico is het wel.  

De KNTS zal in de eerste weken van januari 2015 de eerste contributie en inschrijffacturen versturen 

naar de Gilden die zich op voorhand hebben aangemeld. Om de organisatie op te starten is er een 

startkapitaal nodig, vandaar dat de KNTS nu haast gaat maken. Verder zullen in het eerste kwartaal 

van 2015 de KNTS-licenties uitgegeven gaan worden.  

Voor informatie over de KNTS verwijzen wij iedereen naar de website www.vbg2008.nl  en kies dan 

voor de knop KNTS. 

Certificering 

Intussen gaat de certificering via de auditeurs van de VBG gewoon door. De auditeurs zullen ook in 

de laatste week van 2014 nog diverse gilden bezoeken. Wij gaan er van uit dat de KNSA deze 

certificeringen netjes afwerkt volgens de gemaakte afspraken. De gecertificeerde Gilden en 

Schutterijen zijn gepubliceerd op www.vbg2008.nl . 

De KNTS zal de certificering in 2015 op gaan pakken. Ook hierbij zullen de VBG-auditeurs een rol gaan 

spelen.  Hoe, dat zal bekend gemaakt worden via de KNTS. 

http://www.vbg2008.nl/
http://www.vbg2008.nl/


Tot slot 

Dit is de laatste Nieuwsbrief van de VBG en de Federatieve Schietcommissie Sectie Geweer. De KNTS 

zal het verspreiden van berichten die betrekking hebben op het Traditionele geweerschieten 

overnemen. Wij hebben deze nieuwsvoorziening graag voor de Gildeschutters in Brabant verzorgd en 

wensen de KNTS een mooie toekomst.  
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