QUICK SCAN
KNSA-BASISCERTIFICERING
UITSLUITEND BESTEMD VOOR
OLS-SCHUTTERIJEN,
WAARVAN DE VERLOFHOUDENDE LEDEN LID ZIJN VAN DE
SV OLS BUKSMEESTERS
(VERENIGING OUD LIMBURGSE SCHUTTERSFEDERATIE BUKSMEESTERS)
EN BESCHIKKEN OVER EEN KNSA-LICENTIE
Achter iedere vraag staan in kolommen een aantal opties voor een mogelijke antwoord:
ja/nee en (eventueel) n.v.t.
[i] : zie toelichting (bijlage Toelichtingen)
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Algemeen
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1.1.a.
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1.1.b
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1.1.c
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1.2
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1.3.a
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1.3.b
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1.4
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1.5
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1.6

Zijn de statuten van de schutterij bij notariële akte
vastgesteld?
Is de schutterij ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel?
Komen de namen van de bestuurders die in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn
ingeschreven, overeen met de
bestuurssamenstelling van de schutterij?
Is in de statuten van de schutterij opgenomen een
bepaling dat het doel van de schutterij/vereniging
is de leden in de gelegenheid te stellen de
schietsport te beoefenen en/of tot de
instandhouding van de schutterijen?
Is het bestuurslid van de schutterij, dat
verantwoordelijk is voor de aanvraag van
wapenverloven, tevens lid van de schutterij en van
de bij de KNSA aangesloten vereniging OLS
Buksmeesters?
Zijn alle buksmeesters, tevens beheerder van een
verenigingsverlof, bij de KNSA aangemeld en
beschikken zij over een KNSA-licentie?
Heeft de schutterij onderzocht dat bij geen van
haar bestuursleden die betrokken zijn bij de
aanvraag van wapenverloven en de verkrijging
daarvan, feiten of gedragingen bekend zijn die de
belangen van de KNSA of van de schietsport of van
het Schutterijwezen in Nederland zouden kunnen
schaden?
Hebben geen van de bestuursleden die de
aanvraag van een wapenverlof moeten medeondertekenen, als privépersoon commercieel
belang in de handel in wapens en/of munitie en/of
de exploitatie van een schietsportaccommodatie?
Worden de schietbeurten in het verband van de
schutterij uitsluitend afgetekend door een
bestuurder van de vereniging/schutterij, dan wel
door een door het verenigingsbestuur gemachtigde
verenigingsveiligheidsfunctionaris of
baancommandant, niet zijnde een wapenhandelaar
of een commercieel exploitant van een
schietsportaccommodatie?
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2. Wet- en regelgeving
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2.1.a.
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2.1.b.
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2.2.a.
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2.2.b.
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2.2.c

15

2.3

16

2.4

17

2.5

Beschikt de schutterij over een geldige vergunning in
het kader van de Milieuwetgeving
(Hinderwetvergunning, Milieuvergunning of een
Omgevingsvergunning) of beschikt de schutterij over
een kopie van een melding wanneer de accommodatie
is opgericht na inwerkingtreding van het
Activiteitenbesluit? Wanneer de accommodatie niet
tot het eigendom van de schutterij behoort, beschikt
de schutterij dan over een kopie van de vergunning of
van de melding?
Is een kopie van deze vergunning c.q. melding op de
accommodatie aanwezig?
Indien de vereniging/schutterij een eigen kantine
exploiteert waar alcoholische dranken worden
verstrekt, beschikt de schutterij dan over een geldige
Drank- en Horecavergunning?
Indien de schutterij een kantine exploiteert waar
alcoholische dranken worden verstrekt, beschikt de
schutterij dan over een Bestuursreglement “Alcohol in
sportkantines” overeenkomstig het model NOC*NSF
of over een Bestuursreglement, overeenkomstig het
model van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG)?
Indien de schutterij over een eigen kantine beschikt
die door de schutterij wordt geëxploiteerd, zijn er dan
twee (2) kaderleden van de schutterij als zodanig op
de Drank- en Horecavergunning als leidinggevenden
vermeld?
Belegt de vereniging/schutterij minimaal één (1) keer
per jaar een Algemene Vergadering waarin in ieder
geval rekening en verantwoording wordt afgelegd
over het algemeen gevoerde beleid en het
voorafgaande financiële boekjaar?
Heeft de vereniging/schutterij, overeenkomstig de
Arbowet, een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
opgesteld, alsmede het daarop gebaseerde plan van
aanpak vastgesteld?
Beschikt de vereniging/schutterij over een
presentieregister, overeenkomstig het model van de
KNSA, waarin de schutter die een schietbeurt laat
registreren zijn aanwezigheid vermeldt?
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2.6

2.7

20

2.8
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2.9
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2.10
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2.11

24

2.12

25

2.13

26

2.14

Verstrekt de schutterij aan de leden die over een
eigen wapenverlof beschikken dan wel in de toekomst
mogelijk een wapenverlof zullen aanvragen, een door
de schutterij gewaarmerkt schietbeurtenregister,
conform het model KNSA?
Beschikt de schutterij over richtlijnen voor de uitgifte
van verenigingswapens en verenigingsmunitie,
overeenkomstig het model KNSA?
Beschikt de schutterij voor de uitgifte van
verenigingswapens, over een register conform het
model KNSA? Een register mag ook zijn het
schietregister dat de schutterij bijhoudt bij de
schietactiviteiten van haar leden.
Indien de schutterij munitie aan de leden verkoopt
dan wel aan de leden ter beschikking stelt, dient zij
dat te registreren in een munitiestaat, conform het
model KNSA. Beschikt de schutterij over een
munitiestaat?
Beschikt de vereniging/schutterij over een register
introducés, conform het model KNSA?
Beschikt de vereniging/schutterij over een systeem
waarmee is geborgd dat leden van de
vereniging/schutterij, die gebruik maken van
vuurwapens, voldoen aan de differentiatie al naar
gelang de tijdsduur dat de leden over een KNSAlicentie beschikken, zoals dat in de Circulaire wapens
en munitie is opgenomen?
Heeft de schutterij, overeenkomstig de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) een
informatiebrochure die wordt verstrekt aan
introducés, aspiranten en nieuwe leden teneinde hen
te informeren omtrent de wijze waarop met hun
persoonsgegevens wordt omgegaan?
Conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) dienen
schutterijen/verenigingen die over een website
beschikken, de bezoekers daaraan te wijzen op het
verkrijgen en verwerken van persoonsgegevens. Dat
dient te geschieden met het vermelden op de website
van een Privacyverklaring. Heeft de schutterij een
dergelijke privacyverklaring op haar website
gepubliceerd?
Heeft de schutterij voorzien in een goede beveiliging
van de persoonsgegevens die zij digitaal en in hard
copy bewaart?
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2.15
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2.16

29

2.17

30

2.18

31

2.19

Beschikt de schutterij over een Protocol waarin de
rechten zijn opgenomen voor introducés, aspiranten
en leden waarin geregeld is het recht op inzage, het
recht op correctie en verwijdering?
Beschikt de schutterij/vereniging, conform de AVG,
over een Register Verwerkingen?
Beschikt de schutterij/vereniging over een Protocol
Meldplicht data-lekken, conform de AVG?
Indien de schutterij geheel of gedeeltelijk de
gegevensverwerking uitbesteedt aan een externe
verwerker, dan moet de schutterij daarvoor met die
partij een Verwerkersovereenkomst afsluiten. Is er
een dergelijke overeenkomst of overeenkomsten
afgesloten?
Heeft de schutterij op het aanmeldingsformulier voor
nieuwe leden een bepaling opgenomen dat de
betrokkene een verklaring ondertekent waarin hij of
zij toestemming geeft om de gegevens te verwerken?
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Beschikt de schutterij/vereniging over een
[i]
Veiligheidsreglement voor de schietbaan, conform het
model KNSA of conform model KNSA/Vereniging OLS
Buksmeesters?
Is het Veiligheidsreglement bij alle leden bekend en
ook op de accommodatie voor eenieder direct
beschikbaar?
Beschikt de schutterij/vereniging over
veiligheidsfunctionarissen en/of baancommandanten,
die tijdens de schietsportactiviteiten toezien op een
veilig verloop van die schietsportactiviteiten?
Is er tijdens schietactiviteiten van de
[i]
vereniging/schutterij altijd minimaal één (1)
veiligheidsfunctionaris of baancommandant aanwezig,
die zicht heeft op alle schietbanen in de
accommodatie?
Beschikt de schutterij/vereniging over voldoende
[i]
nooduitgangen, dan wel gewone uitgangen, wanneer
zich een calamiteit bij de vereniging, zoals brand of
anderszins, voordoet?
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3. Veiligheid
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3.1.a.
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3.1.b.
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3.2.a.
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3.2.b.
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3.3
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3.4

Heeft de schutterij/vereniging alle algemene regels uit [i]
het Activiteitenbesluit/de Activiteitenregeling of de
voorschriften uit de nog van toepassing zijnde
vergunning (Hinderwetvergunning, de
Milieuvergunning of Omgevingsvergunning) nageleefd
en worden die regelmatig gecontroleerd?
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4. Verkrijging lidmaatschap Buksmeesters van de schutterij
38

4.1.a.

39

4.1.b.

40

4.2.a.

41

4.2.b.

42

4.2.c.

43

4.2.d.

Hanteert de schutterij/vereniging voor personen die
het lidmaatschap bij de schutterij aanvragen teneinde
de functie van Buksmeester te vervullen, een
ballotageprocedure?
Beslist het verenigingsbestuur of de Algemene
Vergadering te allen tijde over het wel of niet toelaten
van nieuwe leden van de schutterij, wanneer het
leden betreft die schietactiviteiten gaan verrichten?
Doet de schutterij, als onderdeel van de
ballotageprocedure, bij personen die het
lidmaatschap van de vereniging/schutterij aanvragen
teneinde schietactiviteiten te gaan verrichten (niet
reeds KNSA-licentiehouders zijnde) onderzoek naar de
motieven voor het lidmaatschap?
Doet de schutterij/vereniging, als onderdeel van de
ballotageprocedure, bij personen die het
lidmaatschap bij de schutterij aanvragen teneinde
schietactiviteiten te gaan verrichten (niet reeds KNSAlicentiehouders zijnde) onderzoek – voor zo ver zij
daartoe in staat is – naar de mogelijke strafbare
antecedenten van de betrokkenen?
Doet de schutterij/vereniging, als onderdeel van de
ballotageprocedure, bij personen die het
lidmaatschap bij de vereniging/schutterij aanvragen
teneinde schietactiviteiten te gaan verrichten (niet
reeds KNSA-licentiehouders zijnde) onderzoek – voor
zo ver zij daartoe in staat is – naar de mogelijke
aanwezigheid van klinische factoren?
Doet de schutterij/vereniging, als onderdeel van de
ballotageprocedure, bij personen die het
lidmaatschap bij de schutterij aanvragen teneinde
schietactiviteiten te gaan verrichten (niet reeds KNSAlicentiehouders zijnde), onderzoek – voor zo ver zij
daartoe in staat is – naar de aanwezigheid van
stressvolle omstandigheden?
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4.2.e.

45

4.3.a.
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4.3.b.
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4.3.c.
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4.4.a.

49

4.4.b.

50

4.5

51

4.6

Doet de schutterij, als onderdeel van de
ballotageprocedure, bij personen die het
lidmaatschap bij de schutterij/vereniging aanvragen
teneinde schietactiviteiten te gaan verrichten (niet
reeds KNSA-licentiehouders zijnde) onderzoek – voor
zo ver zij daartoe in staat is – naar de specifieke
kenmerken van de aanvrager?
Laat de schutterij de potentieel nieuwe leden van de
schutterij, die schietactiviteiten gaan verrichten, een
aanvraagformulier/Eigen Verklaring invullen en
ondertekenen?
Vraagt de schutterij inzage in het originele, geldige
legitimatiebewijs van de betrokkene die bij haar het
lidmaatschap aanvraagt teneinde schietactiviteiten te
gaan verrichten (niet reeds KNSA-licentiehouder
zijnde) en heeft zij het soort en nummer van het
legitimatiebewijs in haar administratie opgenomen ?
Vraagt de schutterij aan nieuwe leden van de
vereniging of schutterij, die schietactiviteiten gaan
verrichten (niet reeds KNSA-licentiehouders zijnde)
een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) met
betrekking tot het lidmaatschap van een
schietsportvereniging, niet ouder zijnde dan zes (6)
maanden?
Hanteert de schutterij/vereniging een aspirantperiode voor diegenen die het lidmaatschap
aanvragen teneinde schietactiviteiten te gaan
verrichten, voordat het gewone lidmaatschap in
werking treedt?
Hanteert de schutterij/vereniging een termijn van
minimaal zes (6) maanden vanaf het moment van de
introductie tot aan het definitieve gewoon
lidmaatschap voor diegenen die schietactiviteiten
gaan verrichten?
Biedt de schutterij haar nieuwe leden die
schietactiviteiten gaan verrichten, tijdens de
introductie- en/of aspirant-periode, een
introductiecursus aan?
Heeft de schutterij alle leden die schietactiviteiten
verrichten (niet zijnde introducés) bij de KNSA
aangemeld en beschikken al die leden over een KNSAlicentie?
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5. Monitoring bestaande Buksmeesters
52

5.1.a.
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5.1.b.
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5.2.a.
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5.2.b.

56

5.3

57

5.4

58

5.5

Biedt de schutterij/vereniging aan de leden die
schietactiviteiten gaan verrichten, een interne
competitie aan in één of meerdere door de KNSA
gereglementeerde of erkende disciplines?
Heeft de vereniging/schutterij een systeem waarmee
zij de verplichte interne competitiedeelname borgt of
controleert?
Wordt de schietsport bij de vereniging/schutterij in
verenigingsverband beoefend en wel zodanig, dat het
sociale aspect binnen de schutterij is geborgd?
Is tijdens de openingstijden en tijdens de
schietactiviteiten van de schutterij, te allen tijde
minimaal één (1) lid van uw bestuur/Buksmeester
aanwezig?
Wanneer een verlof door de politie wordt
ingetrokken, een verlof niet wordt verlengd of
wanneer een aanvraag van een verlof wordt
geweigerd, ontvangt de KNSA daarvan een melding
van de politie. Op grond van die melding wordt door
de KNSA aan de betrokkene de status van schutter
ontnomen en de KNSA-licentie ingevorderd. De
vereniging (SV OLS Buksmeesters) ontvangt daarover
van de KNSA eveneens een melding. Op grond van
deze melding is de SV OLS Buksmeesters,
overeenkomstig de statuten en reglementen van de
KNSA, verplicht het lidmaatschap van de betrokkene
op te zeggen. Wordt aan dat verzoek door de
vereniging/schutterij wanneer zich dat voordoet,
uitvoering gegeven?
Wanneer de KNSA via het KNSA-meldpunt een
melding ontvangt aangaande een lid van de
vereniging/schutterij, wordt het bestuur van de
schutterij daarover in kennis gesteld en verzocht de
noodzakelijke acties te nemen en daarvan rapportage
uit te brengen aan het KNSA-bestuur. Is de schutterij
met het KNSA-meldpunt bekend en pleegt zij,
wanneer zij een melding van de KNSA krijgt, daarvoor
de noodzakelijke acties?
Heeft het bestuur van de vereniging/schutterij één
van de bestuurders of een ander kaderlid benoemd
als vertrouwenscontactpersoon (VCP)?
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6. Verkrijging verlof tot het voorhanden hebben
van een vuurwapen
59

6.1
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6.2
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6.3
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6.4.a.
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6.4.b.
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6.5

Ziet de vereniging/schutterij erop toe dat wanneer
één van uw leden een aanvraag voor een verlof tot
het voorhanden hebben van een vuurwapen doet, de
betrokkene daartoe door haar geschikt geacht wordt,
in staat is veilig met het desbetreffende vuurwapen
om te gaan en minimaal één (1) jaar gewoon lid is van
een schietsportvereniging en/of een Limburgse
schutterij?
Worden voor het invullen van het aanvraagformulier
voor een wapenverlof (WM5-formulier) de daarop
van toepassing zijnde richtlijnen nageleefd?
Ziet het verenigingsbestuur erop toe dat wanneer één
van de leden een aanvraag voor een wapenverlof
doet, het WM3- of WM5-formulier is voorzien van
een verklaring van het bestuur van de
schutterij/vereniging en dat het formulier is
ondertekend door één van de bestuursleden die
beschikt over een KNSA-licentie en/of één van de
bestuursleden van de Vereniging OLS Buksmeesters,
die over een KNSA-licentie beschikt?
Ziet het verenigings-/schutterijbestuur erop toe dat
bij het invullen van het WM3- of WM5-formulier, daar
waar gevraagd wordt voor welke tak of takken van de
schietsport het vuurwapen waarop de aanvraag
betrekking heeft wordt aangewend, een door de
KNSA gereglementeerde of erkende discipline wordt
ingevuld en uitsluitend ten behoeve van een
Limburgse schutterijbuks in het kaliber 12, 14 of 16 of
een exercitiewapen?
Ziet de schutterij erop toe dat de door de KNSA
gereglementeerde of erkende discipline die op het
WM5-formulier wordt ingevuld, ook daadwerkelijk
door de betrokkene wordt beoefend en ook in het
verband van de schutterij/vereniging kan worden
beoefend?
Heeft de schutterij geborgd dat bij de aanvraag van
een verlof door tussenkomst van de schutterij, het
bestuur omtrent het besluit over die aanvraag wordt
geïnformeerd?
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