
Aan alle geweerschietende gilden aangesloten bij de NBFS 

Nieuwkuijk, 3 juli 2014 

 

4de Nieuwsbrief VBG en de Federatieve Schietcommissie sectie geweer 

Voortgang Wet Wapens en Munitie  

In onze 3de Nieuwsbrief meldden wij al dat als er meer nieuws beschikbaar zou zijn, dat wij dan snel 

met een 4de Nieuwsbrief zouden komen. Welnu, we zijn nauwelijks 14 dagen verder en er is een 

nieuwe Circulaire Wapens en Munitie (CWM 2014) door het Ministerie van Veiligheid en Justitie 

gepubliceerd in de Staatscourant. Deze CWM 2014 bevat aanpassingen in verband met de uitspraken 

van de Raad van State over het verplichte lidmaatschap van schietverenigingen bij de KNSA voor het 

verkrijgen en verlengen van wapenverloven voor deze verenigingen en hun leden. 

De nieuwe CWM 2014 is door onze adviserende jurist doorgenomen en de belangrijkste wijzigingen 

zijn hieronder samengevat: 

- In deze nieuwe CWM 2014 staat vermeld dat schietverenigingen niet langer verplicht zijn om 

lid te zijn van de KNSA voor het krijgen van een verlof tot het voor handen hebben van 

wapens en munitie. Ook de VBG hoeft dus geen lid van de KNSA te zijn. 

- Het voorhanden hebben van wapens mag geen gevaar opleveren voor de beoefenaar van de 

schietsport, de openbare orde en de veiligheid. Voor het verlenen van het verlof moet een 

redelijk belang bestaan bij het voorhanden hebben van wapens en munitie. Het beoefenen 

van de schietsport kan een redelijk belang vormen. (B 2.1 en 2.2) 

- Een verenigingsverlof wordt – evenals een verlof aan een individueel persoon - alleen 

verleend na certificering van de vereniging door de KNSA. De minister is bevoegd de 

certificerende instantie aan te wijzen en kiest voor de KNSA (koepelorganisatie). Het is 

ongewenst dat individuen  de schietsport beoefenen buiten de gecertificeerde vereniging. (B 

2.1) 

- Ieder Gilde dat de schietsport beoefent, moet gecertificeerd worden. Dat geldt niet voor de 

leden die enkel in verenigingsverband schieten met verenigingswapens. De KNSA kan niet 

eisen dat een Gilde lid wordt van de KNSA. 

- Omdat thans de gilden als zodanig niet gecertificeerd zijn maar de VBG wel, is het gewenst 

dat de VBG haar lidmaatschap van de KNSA niet vóór 1 januari 2015 opzegt. 

Het handhaven van het KNSA-lidmaatschap zorgt ervoor dat de aangesloten schutters hun 

verlof in 2014 kunnen verlengen. Zij voldoen dan aan alle voorwaarden.  

 

Certificering van de VBG en de Gilden 

In de nieuwe CWM 2014 speelt de certificering een grote rol. De VBG heeft een verzoek tot 

certificering bij de KNSA ingediend. De certificering is kosteloos voor verenigingen die lid zijn van de 

KNSA.  

Daarnaast is de voorbereiding tot certificering van de gilden opgepakt. Immers gilden die een 

verenigingsverlof bezitten, zullen gecertificeerd moeten worden. Hiervoor is een aparte quick scan 

ontwikkeld. Deze aangepaste quick scan  en de uitleg van de certificering voor de gilden wordt 

toegelicht tijdens een voorlichtingsavond welke gehouden wordt op dinsdag 8 juli in Café het Vrijthof 

in Oirschot. Alle gilden, waarvan de schutters lid zijn van de VBG, zijn hierbij van harte uitgenodigd. 



Het ligt in de bedoeling om alle gilden, die dit wensen, uiterlijk 31 december 2014 gecertificeerd te 

hebben. Dit zal nog een hele klus worden. Vanuit de gilden worden een aantal auditeurs opgeleid 

door de KNSA, die vervolgens bij de gilden op bezoek gaan, die een verzoek tot certificering hebben 

ingediend.  

 

Het bestuur van de VBG is van mening dat zij er alles aan moet doen om er voor te zorgen dat de 

schutters, die bij de VBG aangesloten zijn, zonder problemen hun wapenverlof kunnen aanvragen of 

verlengen. Daar hoort ook de certificering bij. Wanneer wij gecertificeerd zijn, hebben wij aan een 

belangrijke voorwaarde voor het aanvragen en verlengen van wapenverloven voldaan. Onze 

schutters moeten gewoon fijn kunnen blijven schieten!  

Daarnaast wordt de certificering voor de gilden opgepakt, om ook het aanvragen en verlengen van 

verenigingsverloven te borgen.  

 

Bijlagen 

Bij deze Nieuwsbrief zijn 2 bijlagen gevoegd. 

Eén is de CWM2014. De ander is de notitie van Prof. Mr. M.J.A. van Mourik, onze juridisch adviseur. 

Wij wilden u deze informatie niet onthouden. 

 

Tot slot 

Het mag duidelijk zijn dat de huidige wet en regelgeving voor onze gildeschutters en voor de Gilden 

en Schutterijen nog niet naar onze wensen is. Wij staan hierover nog in contact met het Ministerie 

van Veiligheid en Justitie en wachten nog op een reactie vanuit dit Ministerie op de eerder 

verzonden gespreksnotitie, die u bij de 3de Nieuwsbrief heeft ontvangen. 

Ook nu geldt dat wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, u hierover wordt geïnformeerd via de 

gebruikelijke Nieuwsbrief. 

 

Namens de Federatieve Schietcommissie Namens de VBG, 

sectie geweer, 

 

Frans Vriens Eric Jan van Eggelen 

Voorzitter. Voorzitter. 

 

 


