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Nieuwsbrief VBG en Federatieve Schietcommissie sectie Geweer

Datum: 7 augustus 2014
Op dit moment volgen wij een 2-sporen beleid. Enerzijds zijn wij in overleg met het Ministerie van
Veiligheid en Justitie over de mogelijke inrichting van een eigen Koepelorganisatie. Anderzijds is de
certificering van de VBG en de Gilden door de KNSA in gang gezet.
Samenvatting gesprek met het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Op 31 juli jl. heeft in Oirschot een gesprek plaatsgevonden met een vertegenwoordiger van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie en vertegenwoordigers van de NBFS en de VBG. Dit gesprek was
een vervolg op de gespreksnotitie, welke begin juni naar het Ministerie is verzonden.
Tijdens dit gesprek is uitgebreid ingegaan op de mogelijkheid voor het oprichten van een
Koepelorganisatie ten bate van de gilden en schutterijen. Deze organisatie dient dan een vergelijkbare
rol uit te gaan oefenen als de KNSA. Duidelijk werd in het gesprek dat het Ministerie vasthoudt aan de
ingeslagen weg van certificeren van verenigingen. Om tot een koepelorganisatie te komen dient aan
een aantal voorwaarden te worden voldaan. Dit betekent onder meer een organisatorische
aanpassing van de huidige structuur waarin de VBG als schietvereniging, gelieerd aan de NBFS,
functioneert. Hoe deze nieuwe structuur er dan uit moet komen zien, zal in de komende periode
uitgewerkt worden. Kortom er komt veel werk op ons af. De manier waarop dit wordt georganiseerd en
aangepakt zal met het NBFS-bestuur worden besproken. In een volgende Nieuwsbrief zullen we hier
nadere informatie over geven.
De vertegenwoordiger van het Ministerie gaf ook aan dat de laatst verschenen Circulaire Wapens en
Munitie (CWM) een tussenstap is in het proces om tot een aangepaste Wet Wapens en Munitie
(WWM) te komen. Een aangepast wetsvoorstel wordt, naar verwachting, dit najaar ter consultatie
aangeboden aan een aantal partijen. Deze consultatieronde gaat vooraf aan het aanbieden van het
wetsvoorstel aan de Tweede Kamer. De aanpassingen aan de WWM hebben alles te maken met de
recente uitspraken van de Raad van State over de wapenwetgeving en de uitvoering daarvan.
Certificering van Gilden en de VBG door de KNSA
In juli en augustus zijn er twee voorlichtingsavonden georganiseerd door de VBG over de certificering
van de VBG en de gilden. Tijdens deze voorlichtingsavonden, die druk bezocht werden, is de quick
scan doorgenomen onder leiding van Jan de Jong (auditor van de KNSA). Het waren levendige
bijeenkomsten, waarin veel vragen gesteld werden. Niet alle vragen konden meteen worden
beantwoord. Dit zal later gebeuren en de antwoorden worden via de VBG verspreid. Duidelijk is dat
wanneer het Ministerie vasthoudt aan de eis dat alle schietverenigingen per 1 januari 2015
gecertificeerd moeten zijn, er nog veel werk aan de winkel is. Dit geldt voor de VBG, voor de gilden
waarvan de schutters bij de VBG zijn aangesloten en voor de gilden waarvan de schutters niet bij de
VBG zijn aangesloten. Er zijn ook nog een aantal knelpunten, die om een passende en soms
creatieve oplossing vragen. Ons uitgangspunt is steeds dat onze gildeschutters hun hobby moeten
kunnen blijven uitoefenen! Op korte maar ook op lange termijn.
Hoe verder?
De komende weken zal er intensief overleg zijn tussen het NBFS-bestuur, de VBG en de Federatieve
Schietcommissie sectie geweer om het beleid uit te zetten dat we de komende periode gaan volgen. U
wordt hierover nader op de hoogte gehouden. Houdt hiervoor uw e-mailbox goed in de gaten.
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