Schietsportvereniging Robin Hood
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Procedure invullen WM3 formulieren
TEKENBEVOEGD VOOR WM3 BIJ SSV ROBIN HOOD
Binnen RH hebben 2 bestuursleden het recht de WM3 formulieren te
ondertekenen te weten:
• Robert Lausberg, Bestuurslid (niet voor eerste verlofaanvraag)
• Wijnand de Jong, Voorzitter
VOOR WIE
• Leden die minimaal 1 jaar volwaardig lid zijn. Het 6 maanden durende
aspirant lidmaatschap telt voor deze periode niet mee.
• Leden die aangeven een eigen wapen te willen bezitten en hiervoor een
verlof te willen aanvragen.
• Bestaande leden die al een verlof bezitten en die een wapen willen laten
bijschrijven.
• De aanvrager van een verlof dient tenminste 18 jaar te zijn.
o Van de minimumleeftijdsgrens kan door de korpschef slechts
worden afgeweken ten aanzien van serieuze, veelbelovende
wedstrijdschutters. Dat sprake is van een serieuze, veelbelovende
wedstrijdschutter dient te blijken uit een schriftelijke verklaring
van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Schietsport
Associatie (KNSA).
• Als leden een nieuw verlof of een verlenging van een bestaand verlof
aanvragen, moeten zij onder andere aantonen dat ze in de 12 maanden
voor de aanvraag minimaal 18 schietbeurten met een vuurwapen hebben
verricht bij een gecertificeerde schietsportvereniging. De verlofhouder
bewijst hiermee dat hij of zij de schietsport beoefent (redelijk belang) en
zijn of haar vaardigheid met wapens op peil houdt
MAXIMUM AANTAL WAPENS EN BEGINNENDE SPORTSCHUTTERS
Ten aanzien van beginnende sportschutters geldt een stringenter wapenregime.
Voor zowel de sportschutter als de traditionele schutter die voor de eerste
maal een vuurwapenverlof aanvraagt en die lid is van een door de KNSA
respectievelijk KNTS (Koepel Nederlandse Traditionele Schutters)
gecertificeerde verenging zijn er twee mogelijkheden.
De sportschutter die voor de eerste maal een vuurwapenverlof aanvraagt, en
niet langer dan twee jaar lid is van een door de KNSA gecertificeerde
vereniging, komt slechts in aanmerking voor een verlof voor één vuurwapen,
niet zijnde een semi-automatisch geweer, welke geschikt is voor de Olympische
disciplines, zoals door de KNSA gereglementeerd (Zie B/2.6).
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Gedurende het eerste verlofjaar geldt het verlof voor niet meer dan één
vuurwapen.
De sportschutter die, nadat hem bij zijn eerste verlofaanvraag een wapenverlof
is verleend en aan het eind van het eerste verlofjaar een verlenging van een
vuurwapenverlof aanvraagt, of die voor de eerste maal een vuurwapen
aanvraagt en langer dan twee jaar lid is van een door de KNSA gecertificeerde
vereniging, komt slechts in aanmerking voor een verlof voor vuurwapens, niet
zijnde semi-automatische geweren, welke geschikt zijn voor de Olympische
disciplines, de disciplines van de International Sport Shooting Federation en de
disciplines van de Muzzle Loaders Associations International Committee, zoals
aangewezen in bijlage C8 gereglementeerd door de KNSA.
Voor de traditionele schutter die voor de eerste maal een vuurwapenverlof
aanvraagt en die lid is van een door de KNTS gecertificeerde vereniging zijn er
verschillende mogelijkheden.
FASERINGEN IN WAPENS
Sinds een paar jaar worden wapens gefaseerd vrijgegeven. Dit houdt in dat je
niet meteen vanaf dag 1 lidmaatschap van de vereniging op de 100m baan met
bijvoorbeeld een FAL kan schieten. In onderstaande tabel zijn de groepen
uiteengezet zodat zichtbaar is wanneer je wat mag schieten en/of bezitten.
Onderstaande tabel heeft betrekking op de fasering van het gebruikt van
verenigingswapens tijdens lidmaatschap.
Fase 1

Fase 2

Fase 3

< 1 jaar lid

X

< 2 jaar lid

X

X

X

> 3 jaar lid

X

X

X

Onderstaande fasering is van toepassing op het aanschaffen van wapens:
Fase 1

Fase 2

< 1 jaar verlof

X

< 2 jaar verlof

X

X

> 3 jaar verlof

X

X

Fase 3

Aantal wapens
1
5

X

5

Er is echter 1 uitzondering. Als je na 2 jaar lidmaatschap voor het eerst je
verlof aanvraagt mag je direct een fase 2 wapen aanschaffen. Zo hoef je dus
niet eerst een fase 1 wapen aan te schaffen om in ieder geval een verlof te
krijgen en pas een jaar later een fase 2 wapen aan te kunnen schaffen.
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Wat voor wapens vallen er onder welke fase:
• Fase 1: Klein kaliber pistool, klein kaliber revolver, klein kaliber geweer
(niet semi-automatisch) of klein kaliber karabijn (niet semi-automatisch)
• Fase 2: Groot kaliber pistool of revolver t/m 9mm, groot kaliber
geweer (niet semi-automatisch).
• Fase 3: Groot kaliber pistool of revolver > 9mm, groot kaliber geweer
semi-automatisch.
HOE AANVRAGEN
Dit kan via een mail gericht aan wm3@ssvrobinhood.nl of door het aan te
geven bij één van de twee WM3 gerechtigde bestuursleden.
Vervolgens krijgen de leden een tweezijdig voor ingevuld formulier mee waarop
ze de benodigde gegevens kunnen invullen.
Ook krijgen ze mondeling informatie over de procedure en tips en tricks over
het invullen van de formulieren over vervoer en opslag van wapens en munitie.
Het WM3 formulier dient ingevuld aan het betreffende bestuurslid te worden
geretourneerd om te worden gecontroleerd en te worden voorzien van een
verenigingsstempel, datum en handtekening. Tevens wordt het formulier
voorzien van een Robin Hood reliëfstempel.
Met dit tweezijdig ingevulde en ondertekende WM3 formulier, een WM32
inlichtingen formulier een optie-bon van een wapenhandel of een ingevulde
verklaring overdracht vuurwapen kan het lid een afspraak maken bij de afdeling
Bijzondere wetten bij het politiedistrict waar het betreffende lid onder valt.
Bij de eerste aanvraag zal er ook verplicht een e-screening moeten worden
gemaakt. Hiervoor is door de politie een brochure ontwikkeld
https://www.knsa.nl/media/2758/20200518-brochure-e-screener-versie-3-0.pdf
Bij het niet succesvol afleggen van de e-screening dient dit door de aanvrager
zelf te worden gemeld aan de KNSA en aan het bestuur van Robin Hood. Deze
informatie wordt vastgelegd in e-captain onder het tabblad contact info.
Het bestuurslid maakt een kopie van de aanvraag en slaat deze op in de
betreffende ordner in de archiefkast in de bestuurskamer.
VERLOF EN WAPEN TONEN AAN BESTUURSLID
Zodra het lid een verlof heeft ontvangen laat deze dit verlof en het wapen zien
aan een bestuurslid. Deze maakt een kopie van het verlof en voegt deze kopie
bij de kopie aanvraag en vult in e-captain het verlofnummer en de verdere
gegevens in onder het tabblad schietsport. Zie onderstaande print screen.

Gegevens
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KNSA nummer
Pincode
Volwaardig lid sinds
Licentie datum
WM3 Formulier
Verlof?

JaNee

Verlof / jachtakte nummer
Datum afgifte laatste verlof
Plaats afgifte verlof

VERWIJZINGEN
https://www.knsa.nl/media/1073/richtlijnen-voor-het-mede-invullen-enondertekenen-wm3-formulier.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043120/2020-02-01
https://www.knsa.nl/media/1217/cwm_2020_stcrt-2020-5669.pdf

Met sportieve groet,

Wijnand de Jong
Voorzitter
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