
Richtlijnen t.b.v. de certificering door de KNSA 
 

 

Per 1 januari 2015 dient elke schietvereniging die met vuurwapens schiet gecertificeerd te 

zijn. 

Dat is nog ver weg, maar laat het er niet op aan komen, want is op die datum de certificering 

niet in orde, wordt uw licentie ingenomen en kunnen de vereniging en dus de leden niet 

meer schieten. 

 

Dus zorg er voor, dat u dit ruim op tijd voor uw vereniging in orde heeft. 

 

Op de site van de KNSA (boven aan de openingspagina) staat ‘certificering’ (blauw blokje). 

Klik dit aan. 

Ga naar  

 

Basiscertificering. 

            ▼ 

Quick scan/aanvraag 

            ▼ 

Doe de Quick Scan (2x aanklikken) 

 

Vervolgens komt u op de pagina met diverse vragen. 

 

Enkele aandachtspunten: 

 

• Zorg er voor dat u de statuten die notarieel zijn vastgesteld klaar hebt liggen. 

• Ook het uittreksel van de Kamer van Koophandel dient u te overleggen. 

• Let wel op dat de namen van de huidige bestuursleden overeenkomen met het 

uittreksel. 

• Een geldige Hinderwetvergunning of Milieuvergunning of Omgevingsvergunning 

moet aanwezig zijn. Dit mag een kopie zijn. Is uw accommodatie geen eigendom, dan 

dient u bij de eigenaar een kopie op te vragen. 

• Bij een eigen kantine dient u een geldige Drank- en Horecavergunning te overleggen 

en te voldoen aan de punten 2.1a en b en 2.2a t/m c. 

• Een Risico-Inventarisatie en Evaluatierapport (RI&E) dient aanwezig te zijn. (Deze 

heeft uw vereniging bij de toelating bij de KNSA in 2005 al opgesteld, dus heeft u 

daar een kopie van, is dat voldoende). Hij kan ook weer opnieuw worden 

aangevraagd via de ‘quick scan’. 

• Een ingevuld presentieregister. 

• Een Schietbeurtenregister. 

• Richtlijnen voor de uitgifte van verenigingswapens. Deze is te vinden bij punt 2.7 bij I. 

• Als een vereniging eigen wapens in bezit heeft, moet dit formulier steeds ingevuld 

worden als een lid met dit wapen wil schieten. 

• Er moet een lijst zijn waarbij aangetekend is, welke schutter munitie heeft 

afgenomen van de vereniging. 



• Een register, waarbij genoteerd wordt als er introducés bij de vereniging op bezoek 

komen. 

• Vraag 2.11 is bij onze verenigingen niet van toepassing, omdat wij maar 1 soort 

wapens gebruiken. (0.22). 

• Veiligheidsreglement is te downloaden vanaf deze site en moet altijd op de 

schietbaan aanwezig zijn. De leden moeten hiermee bekend zijn. 

• Elke vereniging dient minimaal een veiligheidsfunctionaris of baancommandant te 

hebben. 

• Vraag 4.2b
 
t/m e  vallen eigenlijk onder de aanvraag van een VOG (Verklaring 

Omtrent Gedrag). 

• De vereniging dient een lijst bij te houden waar uit blijkt dat leden met een eigen 

verlof aan minimaal 5 wedstrijden hebben deelgenomen in het jaar. Hierbij tellen ook 

alle wedstrijden van SVOG. 

• Het bestuur dient een persoon aan te wijzen als vertrouwenscontactpersoon (VCP). 

• Dit moet dan natuurlijk bij de leden bekend zijn. 

 

Zorg er voor dat u aan bovenstaande punten voldoet en alle stukken daadwerkelijk aanwezig 

zijn en de vragen die gesteld worden juist beantwoordt. 

Alle formulieren die nodig zijn, kunt u downloaden vanaf deze ‘quick scan’. 

 

Hebt u nog vragen, dan kunt u mij hier gerust over bellen. 

 

0315-327793 

 

Benny Centen 
Voorzitter schietvereniging Oost Gelderland 


