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Aan het bestuur van de KNTS. 

Van Bas van Wieringen, Bondsbureau. 

 

Overloon 29 maart 2022. 

Betreft: Punt 13, Rondvraag ALV van 28 maart 2022. 

 

Tekst uit de notulen ALV, punt 13 Rondvraag  “Jan Schakenraad St Willibrordus gilde Heeswijk. 

Jan bedankt alle nieuwe bestuursleden die zijn aangetreden. Jan heeft een vraag over schietpasjes, zij 

hebben een verenigingsvergunning. En hoeven hun schietbeurten niet te laten aftekenen. Is dit niet 

iets voor alle verenigingen.” 

 

De vraag betreft het aftekenen van de schietbeurten in een schietregister ofwel een schietboekje. 

 

In Nederland is het voor iedereen verboden een wapen te bezitten. Echter als iemand een redelijk 

belang heeft een wapen voorhanden te mogen hebben, dan kan daarvoor, op verzoek, een verlof 

voor verstrekt worden. Een redelijk belang is bijvoorbeeld het beoefenen van een schietdiscipline 

van een gecertificeerde schietvereniging. 

 

Een persoon vindt dat hij\zij, om welke reden dan ook, een wapen in huis moet hebben. Legaal is 

daar geen mogelijkheid voor, er is geen redelijk belang om een wapen te bezitten. Hij\zij besluit om 

dan maar lid van een schietvereniging te worden zodat er wel een redelijk belang ontstaat en hij een 

verlof kan aanvragen. Als dat privéverlof wordt verleend dan kan hij elk jaar de contributie aan de 

schietvereniging te voldoen en de zaak is gepiept. Hij heeft een redelijk belang en dus een legaal 

wapen in huis. En dat is niet wat de wetgever beoogt. Om dit te voorkomen is in de wet het systeem 

van een schietregister ontwikkeld waarbij de houder van een privéverlof verplicht wordt, 18 

schietbeurten in een periode van 12 aaneengesloten maanden te laten optekenen in zijn/haar 

schietregister door zijn/haar schietvereniging. 

 

Een vereniging kan ook zelf wapens op een verenigingsverlof hebben. Het verlof staat dan op naam 

van de vereniging en de houder van het verlof, de wapenmeester van de vereniging, staat vermeldt 

op dat verlof. De vereniging heeft dan een redelijk belang, de wapenmeester een taak: het veilig 

bewaren van de wapens, het onderhouden van de wapens, het uitgeven van de wapens aan de leden 

van de vereniging en toezien op het veilig omgaan met het wapen. De wapenmeester heeft echter 

geen redelijk belang. De leden van de vereniging mogen op het schietterrein het wapen voorhanden 

hebben voor het schieten van de disciplines. 

 Voor de disciplines Koningschieten, keizerschieten enzovoorts kunnen alle leden van de 

vereniging schieten. 

 Voor de discipline wipschieten, het wedstrijd schieten kunnen alleen leden van de vereniging 

deelnemen die in het bezit zijn van een geldige KNTS licentie. 

Maar niemand mag dit wapen mee naar huis nemen. Een schietregister is dan overbodig. 

De controle op de licenties bij het wedstrijdschieten laat te wensen over. Daar vindt een ongelijkheid 

plaats. 
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