Aan alle geweerschietende gilden aangesloten bij de NBFS
Nieuwkuijk, 20 juni 2014

3de Nieuwsbrief VBG en de Federatieve Schietcommissie sectie geweer
Voortgang Wet Wapens en Munitie
Sinds het verschijnen van Nieuwsbrief 2 over de ontwikkelingen rondom de Wet Wapens en Munitie
op 4 april 2014 is er niet stil gezeten. Maar eerst kijken we even terug naar de inhoud van vorige
Nieuwsbrief.
In Nieuwsbrief 2 hebben wij aangegeven dat het Ministerie heeft aangekondigd dat er op korte
termijn een nieuwe Circulaire Wapens en Munitie uit zou komen. Dat is tot op heden niet gebeurd.
Dit betekent dat de onduidelijke en verwarrende situatie van dit moment in stand blijft. Een situatie
die wij zeer betreuren en dat is de reden waarom wij contact hebben gezocht met het Ministerie. Uit
dit contact kwam naar voren dat de teksten voor de nieuwe Circulaire en de WWM bij de Minister
zijn afgeleverd. De Minister gaat hierover zijn standpunt innemen. Zodra de inhoud openbaar is,
wordt er ook met ons contact gezocht. Wij hopen dat de nieuwe Circulaire snel uitkomt en
duidelijkheid schept. Wanneer deze Circulaire uitkomt zullen wij u hiervan in kennis stellen en er op
reageren.
Ten tweede is aangegeven dat wij een gespreksnotitie zouden opstellen om in gesprek te komen met
het Ministerie van Veiligheid en Justitie, zoals wij dat met hun vertegenwoordigers op 3 april jl.
hebben besproken. Deze gespreksnotitie is de afgelopen weken samengesteld en na afstemming
verstuurd naar Minister Ivo Opstelten. In de bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt u deze gespreksnotitie.
Wij wachten nu op een reactie dan wel een uitnodiging van het Ministerie om deze gespreksnotitie
te bespreken en/of toe te lichten.
VBG en de Certificering
Door het uitblijven van een nieuwe Circulaire Wapens en Munitie blijft er een onduidelijke situatie
ontstaan omtrent de in de huidige Circulaire genoemde verplichte Certificering van verenigingen
waarbij schutters zijn aangesloten. De Raad van State heeft bepaald dat schietverenigingen niet
langer verplicht kunnen worden lid te zijn van de KNSA. Maar wat doet dit met de verplichte
Certificering? Tijdens het gesprek van 3 april op het Ministerie van Veiligheid en Justitie werd
duidelijk aangegeven dat deze verplichte Certificering gehandhaafd blijft. Met deze wetenschap en
het feit dat de VBG een schietvereniging is waarbij schutters zijn aangesloten die ook na 1 januari
2015 hun wapenverlof willen laten verlengen, heeft het VBG-bestuur doen besluiten de Certificering
van de VBG in gang te zetten.
De VBG heeft de Quick scan voor schietverenigingen, welke te vinden is op Internet, ingevuld en
vervolgens contact gezocht met KNSA voor de certificering. Inmiddels is er contact geweest met een
auditeur van de KNSA en is het VBG-bestuur over de certificering in gesprek met de KNSA. Wanneer
dit leidt tot concrete resultaten wordt u hierover geïnformeerd.
De Gilden en de Certificering
In november 2013 heeft een delegatie van het VBG-bestuur met de directeur van de KNSA gesproken

over een aangepaste quick scan voor de certificering van de Gilden in Brabant. Deze aangepaste
quick scan is onlangs naar uw Deken Schrijver verzonden. Mogelijk dat deze quick scan vragen bij u
oproept. Daarom is er een voorlichtingsbijeenkomst gepland op dinsdag 8 juli in Café het Vrijthof in
Oirschot.
Gezien de verplichting van de certificering en de naderende datum van 31 december 2014, is
besloten om de certificering door te zetten.
Dat is ook de reden waarom er een oproep is rondgestuurd met een oproep aan kandidaat auditeurs
om zich te melden bij de VBG. Het is de bedoeling dat zij worden opgeleid en vervolgens de
auditering van de gilden gaan uitvoeren.
Tot slot
Het mag duidelijk zijn dat wij u nu informeren met de kennis die wij nu hebben. Dat kan overmorgen
anders zijn. Wij zijn in deze voor een zeer groot deel van de informatie die wij vanuit het Ministerie
van Veiligheid en Justitie krijgen.
Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra er meer nieuws is
verschijnt Nieuwsbrief nr. 4.
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