Procedure aanvragen sportwapenverlof i.v.m. aanschaf eigen wapen
Wanneer een sportschutter zonder ervaring start bij S.S.V. Waiwerdermaid´n loopt deze eerst een half jaar
mee als aspirant. Omdat de schietvereniging KNSA gecertificeerd is, is dit een verplichting. De sportschutter
mag alleen de op het verenigings- of stichtingsverlof vermelde vuurwapen gebruiken, welke geschikt is voor
Olympische disciplines. Bij aanvang worden minimaal 5 instructielessen aangeboden. Wanneer in de
aspirant-periode blijkt dat er sprake is van een veilige en sociale schutter, gaat de schutter over naar een
gewoon lidmaatschap. In de wet wapens en munitie is vastgelegd dat deze periode een jaar dient te duren.
Wanneer het lid in dat jaar regelmatig aan schietoefeningen deelneemt en blijk geeft van
verantwoordelijkheidsbesef, voldoet het lid aan de normen voor het vaardig en veilig omgaan met
schietwapens.
Na de periode van een jaar gewoon lidmaatschap, gaat de schutter over naar een volwaardig lidmaatschap.
De schutter is dan ook bevoegd een verlof tot het voorhanden hebben van wapen en munitie ten behoeve
van de schietsport aan te vragen.
Onder schietsport wordt verstaan: het in wedstrijdverband beoefenen van een door de KNSA erkende en
gereglementeerde tak van schietsport.
Voor het aanvragen van een sportwapenverlof moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, welke
genoemd staan in de Wet Wapens en Munitie. Deze voorwaarden om in het bezit te komen van een verlof
luiden als volgt:
•
•
•
•
•
•

Men moet tenminste één jaar een gewoon lidmaatschap hebben gehad bij een Nederlands
schietvereniging welke bij de KNSA is aangemeld.
Men moet de minimum leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Men moet in het jaar voorafgaand aan het eerste verlof, minimaal aan 18 schietoefeningen hebben
deelgenomen.
De schietoefeningen/-beurten moeten geregistreerd, geparafeerd en afgestempeld zijn in het
schietpaspoort door hiertoe bevoegde personen binnen de vereniging.
Voor de aanvraag dient de aanvrager een inlichtingen en referentenformulier C4 te overleggen.
Na het volwaardig lidmaatschap dient het lid vervolgens aantoonbaar de schietsport in wedstrijd
verband te blijven beoefenen bij een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging

Het laatst genoemde is voor S.S.V. Waiwerder Maid’n reden om competities c.q. wedstrijden te
organiseren. Leden die d.m.v. ondertekening van het aanmeldingsformulier lid zijn geworden van de
schietsport vereniging, zijn dan ook de verplichting aangegaan om zich onderling te meten aan de overige
schutters door te schieten in competitie/wedstrijdverband. Wanneer een schutter niet aantoonbaar kan
laten zien dat hij/zij meegedaan heeft aan (club)wedstrijden en/of competities, kan een aanvraag of een
verlening van een wapenverlof door de politie worden geweigerd.
Werkwijze aanvraag:
Als eerste neemt het lid contact op met het bestuur. Het bestuur beslist uiteindelijk of de aanvrager
geschikt is en om de procedure tot het aanvragen van een verlof te starten. Is het bestuur van mening dat
de aanvrager een geschikte kandidaat is voor een eigen wapen en voldoet de aanvrager aan alle
voorwaarden, dan kan de procedure gestart worden. Het bestuur zal de aanvrager behulpzaam zijn bij het
invullen van een WM3 formulier en deze van de nodige stempels en handtekeningen voorzien en uitleg

geven van de verdere stappen die moeten worden ondernomen. Het eerste verlof wordt afgegeven voor
één klein kaliber wapen. Verder moet het wapen gebruikt kunnen worden voor het beoefenen van een
Olympische sportdiscipline, waarmee in verenigingsverband kan worden geschoten.
Wanneer de aanvrager een wapen koopt, blijft het wapen in beheer bij de wapenhandelaar tot hij het
verlof kan tonen. De aanvrager dient een afspraak te maken op het politiebureau bij de korpschef van
Bijzondere Wetten en neemt de volgende stukken mee:
- 2 pasfoto’s;
- schietboekje;
- KNSA licentiepasje;
- Ingevulde WM3 formulier;
- gegevens van het gekochte wapen;
- geld of bij voorkeur pinpas.
Op het bureau wordt een eigen verklaring ingevuld (C4 formulier)
Wanneer de schutter een sportwapen heeft verkregen kan het wapen opgehaald worden bij de
wapenhandelaar. Tevens dient de schutter het bestuur van de schietvereniging z.s.m. te informeren dat
een wapenverlof is verkregen en er gebruik gemaakt wordt van een eigen wapen.
Om in bezit te blijven van een wapen dient men jaarlijks een minimum van 18 schietbeurten te maken,
ongeacht het aantal schietwapens. De schietbeurten dienen ten allen tijde afgetekend te worden in het
schietpaspoort.
De regeling voor jachtaktehouders is anders. Voor meer info daarover kan men het bestuur benaderen of
de informatie zelf opzoeken op de site van het KNSA.
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