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Datum 5 november 2015 Ons kenmerk

Onderwerp Aanwijzing Koepel Nederlandse Traditionele Schutters in het kader 694314

van artikel 43a Regeling wapens en munitie Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Aan de voorzitter van de Koepel Nederlandse Traditionele Schutters,

Op 23 oktober 2014 heeft u aan mijn ambtsvoorganger het verzoek gedaan als
Koepel Nederlandse Traditionele Schutters (KNTS) op grond van art. 43a van het
Reglement Wapens en Munitie (RWM) per 1 januari 2015 te worden aan gewezen
als certificeringsorganisatie ten behoeve van verenigingen die zich het traditionele
schieten (mede) ten doel stellen. Op 19 december 2014 heeft mijn
ambtsvoorganger u bericht dat hij het voornemen had uw verzoek in te willigen,
maar nog tijd nodig heeft voor de aanpassing van de Circulaire wapens en munitie
(Cwm) en het nodige overleg met de Koninklijke Nederlandse Schietsport
Associatie (KNSA). Hij achtte de datum van 1 januari 2015 dan ook niet haalbaar.
Inmiddels is het nodige verricht en kan ik u meedelen dat ik uw verzoek inwillig
en de KNTS per 15 november 2015 aanwijs. In het overleg met u is afgesproken
dat uw Organisatie slechts bevoegd is tot het certificeren van verenigingen die lid
zijn van de KNTS en de traditionele schietsport beoefenen. Voor andere niet bij de
KNTS aangesloten verenigingen is de KNSA door mij reeds eerder aangewezen als
certificerende Organisatie. Bij het beoordelen of uw Organisatie kan worden
aangewezen heb ik het volgende afgewogen.

De eerste overweging betreft de vraag of er een belang is u als Organisatie aan te
wijzen als bedoeld in artikel 43a Rwm. Dit hangt van diverse factoren af, zoals de
specifieke kenmerken van de koepel, de verenigingen of de vorm van schieten.
Het behelst tevens de vraag of de mogelijkheid aanwezig is en ook voor de hand
ligt aan te sluiten bij een andere bestaande koepel. Feitelijk dient hier de
afweging gemaakt te worden of er voldoende redenen zijn naast de KNSA een
andere Organisatie aan te wijzen. Hier dient kritisch naar gekeken te worden,
teneinde een wildgroei van certificeringsorganisaties te voorkomen. Verder is
relevant of de koepel bijdraagt aan het veilig omgaan met wapens en munitie.
Het traditioneel schieten door Gilden en Schutterijen onderscheidt zich van de
schietsport doordat het een onderdeel is van verschillende activiteiten waaraan
door de leden van de Gilden en Schutterijen deelgenomen wordt en beoefend
wordt met (nagemaakte) traditionele wapens. De traditie van de Gilden en
Schutterijen gaat ver terug in de tijd en gebeurt grotendeels in het zuiden van het
land. Schieten is slechts een klein onderdeel in de tijd van de activiteiten en vindt
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grotendeels plaats in de vorm van evenementen. Voor veel leden van de Gilden Directoraat-Generaal

en Schutterijen is het een jaarlijks terugkerende traditie en wordt slechts ten Rechtspleging en
Rechtshandhaving

hoogste aan drie evenementen deelgenomen waarbij geschoten wordt. Er is een DRc/c&v

aantal traditionele schutters dat meerdere keren per jaar oefent en deelneemt
aan wedstrijden en uitwisselingen met het buitenland. De Gilden en Schutterijen Datum

zien zichzelf dan ook niet als schietvereniging. De leden van de Gilden beoefenen 5 november 2015

niet alleen het traditioneel schieten, maar vormen samen een breder verband met Ons kenmerk

een folkloristisch karakter. De jaarlijkse traditionele schietevenementen zijn 694314

daarvan slechts een onderdeel. De ervaring in de afgelopen periode heeft geleerd
dat het verzet zoals dat al in 2007 ontstond tegen de verplichte aansluiting bij de
KNSA, niet is verdwenen. Vrijwel alle Gilden in Noorci-Brabant hebben zich
aangesloten bij de KNTS. Het draagvlak voor de koepel is bij de leden groot. De
Gilden en Schutterijen in Noord-Brabant zijn zich terdege bewust van hun
verantwoordelijkheid als het gaat om het veilig omgaan met wapens en munitie.
Dat was ook al zo voor de verplichte aansluiting bij de KNSA. Naast bestaande
schietlocaties wordt ieder jaar ook op tijdelijke locaties het traditioneel schieten
als onderdeel van grotere evenementen georganiseerd, waarbij veiligheid in
overleg met de burgemeesters / gemeenten en de politie een belangrijk onderdeel
is.

De tweede overweging gaat over de competentie van de organisatie. Uiteraard
dient een Organisatie die aangewezen wordt competent te zijn voor zijn
taakuitvoering. Hier zijn relevant de in artikel 43a Rwm opgenomen punten
waaraan een vereniging dient te voldoen en de onderdelen van de Cwm waarin is
aangegeven aan welke voorwaarden de Organisatie die certificeert de
verenigingen dient te toetsen. Uit het certificeringssysteem en de uitvoering
daarvan dient helder te blijken dat al die zaken getoetst worden.
De KNTS heeft de auditeurs behouden binnen zijn Organisatie die indertijd zijn
opgeleid door de KNSA. Naar voorbeeld van de KNSA is de regeling voor
certificering opgezet en doorgesproken met de betrokken verenigingen. Ook
administratief, heeft u alles op orde gebracht en zijn de noodzakelijke regelingen
ontworpen en ingevoerd. De bestuurders en de auditeurs van de KNTS hebben
allen een jarenlange ervaring in de organisatie van de Gilden en zijn afkomstig uit
de bij de KNSA in het verleden aangesloten Vereniging Brabantse Gildeschutters.
Op basis van het bovenstaande zie ik ruimvoldoende basis voor uw Organisatie
de taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

De derde overweging gaat over het draagvlak en doorzettingsmacht van de
Organisatie. Teneinde de noodzakelijke taken te kunnen uitvoeren moet de
organisatie in de positie zijn die rol te kunnen vervullen. Dat wordt door mij
getoetst door vast te stellen of de organisatie voldoende draagvlak heeft,
bijvoorbeeld aan de hand van het aantal aangesloten verenigingen en of de
organisatie de instrumenten heeft die nodig zijn om in te grijpen bij
wantoestanden / veilig heidsproblemen c.q. het voorkomen daarvan en daartoe
ook voldoende gezag heeft bij de aangesloten verenigingen. Voor draagvlak is ook
van belang dat de organisatie de verenigingen ook naar buiten vertegenwoordigt
en daarvoor het meest aangewezen is. De bestuursleden en de auditors dienen
natuurlijk van onbesproken gedrag te zijn en over voldoende relevante ervaring
en kennis te beschikken.
Het draagvlak voor uw koepel valt af te leiden uit het aantal Gilden en
Schutterijen dat zich heeft aangesloten. Alle noodzakelijke reglementen zijn door
uw organisatie opgesteld en er is een stelsel waarbinnen de KNTS in staat is zijn
verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk uit te voeren. De KNTS kan de
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verenigingen voortdurend volgen en beoordelen of zij aan de certificering blijven Directoraat-Generaal

voldoen, en is bevoegd traditionele schietsportdisciplines vast te stellen. Bij
disfunctioneren van verenigingsbesturen of individuele leden van de verenigingen DRC/C&V

met een KNTS-licentie kunt u optreden en u heeft het zo ingericht dat hoor en
wederhoor mogelijk is. Daarnaast zult u, in die gevallen dat het nodig is, de Datum
politie in kennis stellen van uw bevindingen en verder afspraken maken met de 5 november 2015

politie hoe te handelen. U bent het overkoepelde aanspreekpunt voor de politie Ons kenmerk

als er veiligheidsproblemen zich voordoen en verlofhouders hun verlof wordt in 694314

genomen. De bestuurders van de KNTS en de auditeurs zijn van onbesproken
gedrag.

Als laatste overweging heb ik getoetst of de Organisatie de overlegpartner van de
relevante partijen kan zijn. Belangrijk is dat de Organisatie gezien kan worden als
een relevante partner voor de partijen die eveneens zijn betrokken bij de (schiet)
activiteiten. De organisatie moet gezag hebben, representatief zijn voor zijn leden
en zich in de openbaarheid presenteren als belangenvereniging en
vertegenwoordiger. In de eerste plaats moet de organisatie de gesprekspartner
zijn voor mijn departement. De Organisatie wordt door mij aangewezen en zal
samen met het departement de voortgang bespreken en daar waar nodig
verantwoording dienen af te leggen. De basis hiervoor zal dienen te worden
gelegd in het af te sluiten convenant.
De KNTS is opgericht door de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden
(NBFS), het orgaan dat alle Gilden in Noord-Brabant vertegenwoordigt en de
Vereniging Brabantse Gildeschutters (VBG), de vereniging die indertijd is
aangesloten bij de KNSA en de verlofhouders en de schutters uit Brabant
vertegenwoordigde. Daarmee zie ik u als de relevante partner voor mijn
departement en zal de KNTS ook aanspreekpunt dienen te zijn voor andere lokale
overheidspartijen zoals burgemeesters / gemeenten (bij grote evenementen,
maar ook bij problemen op lokaal niveau) en de politie. Bij de politie zal de KNTS
-evenals de andere organisaties zoals die van de wapenverzamelaars, jagers, re
enactment-vereniging en de KNSA- deelnemen aan het sinds kort opgestarte
overleg met de portefeuillehouder korpscheftaken over de uitvoering van de
bestuurlijke taken door de politie in het kader van de wapenwetgeving. Gezien
het goede en inhoudelijke overleg dat het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden
met de KNTS bestaat de verwachting dat de koepel een betrouwbare partner zal
zijn voor het departement en in brede zin zal bijdragen aan veilig
vuurwapengebruik in Nederland. Naast de zaken die geregeld worden in de
gewijzigde CWM sluiten wij samen een convenant af, waarin gezamenlijk de
afspraken worden vastgelegd en als basis dient voor ons overleg en de
samenwerking.
Dit alles overziend zie ik de samenwerking met de KNTS met plezier tegemoet.

en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoif
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