IUPSE
Aan de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie,
Ter attentie van het Bestuur
Bondsbureau KNSA,
Postbus 303,
3830 AJ Leusden.

lndiening agendapunten voor Algemene Ledenvergadering KNSA van 14 apri|2012

Heerlen, 29 maart2012

Geacht Bestuur,
ln het recente verleden voerde de Nederlandse Parcours Schutters Associatie (NPSA) als
zelfstandige organisatie het overleg met de Minister c.q. het Ministerie van Justitie over
kwesties aangaande het parcours schieten en de wapenwetgeving. Op vezoek van de
KNSA zijn wijtegemoetgekomen aan de wens van de Minister om de communicatie met
verschillende overkoepelende schuttersorganisaties te bundelen via de KNSA. Om dat te
formaliseren is de NPSA toegetreden tot de KNSA. Dit in het volste vertrouwen dat de KNSA
de belangen van de NPSA b'rj de Minister zou behartigen'
Dinsdag 2T maarttjongstleden kregen wij als bestuur van de NPSA van de heren Greven,
Duisterhof en lJzerman het bericht dat de Minister het dynamisch schieten wil verbieden en
met de KNSA afspraken gemaakt heeft ter beheersing van het legaalwapenbezit om de
kans op het misbruik van wapens in legaal bezit zo veel mogelijk te beperken. Specifiek naar
ons werd gemeld dat in dat kader het parcours schieten uit de lijst van de door de KNSA
erkende schietsportdisciplines wordt geschrapt. lnmiddels - een dag na het overleg tussen
KNSA en NpSA - heeft de Minister zijn plan aan de Tweede Kamer aangeboden'
parcours
Het vertrouwen in de KNSA heeft voor de NPSA geleid tot een situatie waarin het
schieten ronduit verboden wordt. Dat is volledig in strijd met de verwachtingen die bij
aanvang van de samenwerking KNSA - NPSA zijn gewekt. Verbijsterend daarbij is dat de
heer Greven ons pas op 27 maarlduidelijk maakte dat, ondanks de inspanningen van de
KNSA, de Minister reeds vanaf de aanvang van de onderhandelingen voornemens was het
dynamisch schieten i.c. het parcours schieten te verbieden. Al die tijd heeft de KNSA
partner,
hierover geen ruggespraak gehouden met de NPSA Daarmee heeft de KNSA haar
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de NPSA, de mogelijkheid ontnomen tijdig haar eigen verantwoordelijkheden te kunnen
nemen. Het zal duidelijk zijn dat wij ons - ondanks de door de KNSA verrichte inspanningen niet bij deze gang van zaken kunnen neerleggen.
Redenen waarom wij u verzoeken, conform artikel 30 punt 3 van de statuten van de KNSA,
de onderstaande drie punten op de agenda van de ALV van 14 april aanstaande te plaatsen.

Agendapunt

1

Voorsteltot ontbinding van de "Overeenkomst inzake samenwerking Koninklijke
Nederlandse Schutters Associatie en de Minister van Veiligheid en Justitie."
Motivatie: op grond van deze overeenkomst wordt de erkenning van de discipline
parcours schieten (IPSC), die in Nederland gereguleerd wordt door de Nederlandse
Parcours Schutters Associatie (NPSA) ingetrokken. Een erkenning van een
schietsportdiscipline is te beschouwen als een overeenkomst. Deze overeenkomst
wordt, eenzijdig en zonder enig overleg met de NPSA, door de KNSA opengebroken.
Met de overeenkomst van 27 maart is de NPSA hiermee voor een voldongen feit
gesteld.
Daarbij maakt de NPSA ernstig bezwaar tegen de context van de maatregelen
voorgesteld door de Minister waarbij de 650 NPSA schutters als mogelijke vindplaats
van gevaarlijke "lonely wolves" worden getypeerd. Een dergelijke typering schoffeert
niet alleen op uitermate onbetamelijke wijze een specifieke, grote groep
sportschutters maar is bovendien op geen enkele concrete aanwijzing te baseren
gezien de meer dan dertig jarige ervaring met parcours schutters.

Agendapunt 2
Voorsteltot heropening van het overleg met de Minister over de te nemen de
maatregelen bedoeld om de kans op het misbruik van wapens in legaal bezit zo veel
mogelijk te beperken.
Motivatie: Als bij voorstel één. Daaraan wordt toegevoegd dat de maatregelen zoals
voorgesteld voorbijgaan aan het hoge niveau waarop veiligheid en sociale controle
van schutters binnen de NPSA-gelederen gerealiseerd zijn.
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Agendapunt 3
Verzoek aan de ALV om het standpunt in te nemen dat het KNSA bestuur de
overeenkomst met de Minister niet had mogen sluiten.
Motivatie: Het is onbegrijpelijk dat een zo streng gereglementeerde schietsport als
het parcours schieten zonder ook maar een enkele gegronde reden domweg wordt
opgeheven. Verder is door het bestuur van de KNSA over het hoofd gezien dat de
overeenkomst op dit onderdeel het hart van de schietsport raakt en veel verder gaat
dan 'slechts' het verbieden van de dynamische disciplines. ln wezen is het nu een
kwestie van tijd voordat andere (erkende) KNSA-disciplines tegen het licht gehouden
worden van wat de Minister zonder nadere omschrijving verstaat onder 'zuivere
sch ietsportbeoefening,' om vervolgens verboden te worden..

ln afwachting van uw reactie,
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