
Aan alle geweerschietende gilden aangesloten bij de NBFS 

Nieuwkuijk, 4 april 2014 

 

2de Nieuwsbrief VBG en federatieve schietcommissie sectie geweer 

Gesprek Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Op 3 april heeft een delegatie van de Brabantse Gilden en Gelderse Schutterijen, ondersteunt door 

een juridisch adviseur, een gesprek gehad met 2 vertegenwoordigers van het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie In Den Haag. Het initiatief voor dit gesprek werd genomen door de NBFS. 

Het doel van dit gesprek was: 

a. om op de hoogte te worden gebracht van de stand van zaken rondom de Wet, de Regeling en de 

Circulaire Wapens en Munitie. 

b. om te onderzoeken of wij een rol kunnen verkrijgen bij het aanpassen van de Wet, de Regeling en 

de Circulaire Wapens en Munitie. De aanpassing is noodzakelijk in verband met de uitspraken van de 

Raad van State in november en december over de geldende wapenwetgeving.  

De vertegenwoordigers van het Ministerie gaven aan dat zij druk bezig waren met: 

- aanpassing van de Circulaire Wapens en Munitie. Op redelijke korte termijn zal een nieuwe 

Circulaire gepubliceerd worden in de Staatscourant. Deze aanpassing zal in eerste instantie gericht 

zijn op “het dichten van gaten”. De KNSA zal in de Circulaire een rol blijven spelen. Over de 

aanpassingen werden geen mededelingen gedaan en het mag dan ook duidelijk zijn dat wij hierop 

geen invloed konden uitoefenen.  

Tevens werd duidelijk gemaakt dat de eis dat een schutter lid dient te zijn van een gecertificeerde 

schietvereniging na 31 december 2014 blijft bestaan. 

- met de voorbereiding van een wetsvoorstel, dat bijna ter consultatie wordt aangeboden. Dat 

betekent dat de Politie en andere belanghebbenden hun visie op dit voorstel kunnen geven. De 

aanpassing van de wet zal nog enige tijd op zich laten wachten. 

Een vertegenwoordiging van de Gilden en Schutterijen wordt betrokken bij de verdere 

onderhandelingen over de wetsaanpassingen.  

Naast deze onderwerpen is er serieus gesproken over het oprichten van een eigen “koepel” voor de 

gilden en schutterijen in Brabant en Gelderland. Deze zou dan naast, maar geheel los van, de KNSA 

moeten gaan functioneren.  

Het vervolg 

De Gilden en Schutterijen gaan een gespreksnotitie opstellen die daarna wordt besproken met de 

vertegenwoordigers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  Dit is een eerste stap in de 

onderhandelingen met het Ministerie. 

 

Verzoek 

Het blijft van belang 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. 3. 

Namens de Federatieve Schietcommissie Namens de VBG, 

sectie geweer, 

 

Frans Vriens Eric Jan van Eggelen 

Voorzitter. Voorzitter. 


