
 

 Schietsportvereniging Scherpschutters Veghel  
 www.scherpschutters.nl Pagina 1 van 2 

SV Scherpschutters Veghel  

Informatie over WM3 formulier F16 / v2.1 

 
Wilt u, als lid van SV Scherpschutters, een aanvraag doen voor het voorhanden 
hebben van een vuurwapen of een vuurwapen op uw privé-verlof laten bijschrijven? 
 
Hiervoor dient u gebruik te maken van het WM3 formulier. Dit formulier wordt door u 
ingevuld en ondertekend en, indien akkoord, door het verenigingsbestuur ingevuld en 
ondertekend. 
Een vooringevulde versie van het  WM3 formulier is te downloaden vanaf onze web-site. 
Deze brochure beschrijft welke voorwaarden er aan u als schutter en als lid van 
SV Scherpschutters worden gesteld, en bovendien wat verder van u gevraagd wordt. De 
hierin beschreven voorwaarden zijn afgeleid van de Circulaire Wapens en Munitie (CWM) 
en de aanvullende eisen die door de KNSA, in het kader van de certificering, aan onze 
vereniging, worden gesteld. 
Indien u het WM3 formulier ter goedkeuring indient bij het bestuur, gaat u akkoord met de 
voorwaarden zoals beschreven in deze brochure. 
 
 
Voorwaarden aanvraag privéverlof (indien u géén privéverlof heeft)? 
 
U voldoet, ná uw aspirant periode bij onze vereniging, aan minimaal één van de volgende 
2 voorwaarden: 

 U bent minimaal 12 maanden volwaardig lid van SV Scherpschutters, OF 

 U bent minimaal 12 maanden onafgebroken lid van in Nederland gevestigde 
schietsportverenigingen (dit moet u aantonen, de eerste aspirantperiode telt niet mee) 

 
 
Voorwaarden bijschrijven wapen op een bestaand privéverlof? 
 
U bent, ná uw aspirant periode, momenteel volwaardig lid van SV Scherpschutters. 
 
 
Hoe werkt de WM3-procedure bij SV Scherpschutters in de praktijk? 
 
U meldt zich bij het bestuurslid van SV Scherpschutters dat bevoegd is tot het 
ondertekenen van WM3’s en u overhandigt: 

 het WM3-formulier waarop u minimaal uw persoons- en wapen-gegevens hebt 
ingevuld; 

 uw identiteitsbewijs; 

 uw KNSA-licentie pas; 

 uw lidmaatschapsbewijs SV Scherpschutters; 

 uw schietregister(s); 

 uw privéverlof in het kader van de schietsport (indien beschikbaar) 
 
Het bestuurslid van SV Scherpschutters zal vervolgens controleren: 

 of u 18 jaar of ouder bent; 

 of u een KNSA licentie heeft; 
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 of u lang genoeg regulier/volwaardig lid bent van SV Scherpschutters (zie boven); 

 of u in de afgelopen 12 maanden minimaal 18 schietbeurten met vuurwapen heeft 
verricht; 

 of deel neemt aan de interne competitie van SV Scherpschutters, of aantoonbaar aan 
de interne competitie van een andere schietvereniging; 

 of u ervaring heeft met een dergelijk wapen; 

 of met het wapen/kaliber bij SV Scherpschutters geschoten kan en mag worden; 

 vervolgens besluit hij of hij het verantwoord vindt om mee te werken aan het verzoek; 
zo ja dan mag hij het WM3 ondertekenen. 

 
 
Wat zijn “zwervende” formulieren? 
 
Incidenteel komt het voor dat leden een WM3 formulier wèl laten invullen en 
ondertekenen, maar uiteindelijk om welke reden dan ook (nog) niet gebruiken. Het 
formulier komt dan ergens thuis in de kast of bij het oude papier te liggen en wij hebben 
als verenigingsbestuur geen controle op wat er verder gebeurt met het door ons 
getekende formulier. We spreken dan over zogenaamde “zwervende” formulieren. 
Aangezien wij als bestuur op dat formulier een verklaring ondertekenen die na verloop van 
tijd zijn geldigheid kan verliezen, kan dat schadelijk zijn voor onze vereniging.  
 
 
 

Daarom vragen wij van u het volgende: 
 

Nadat het bestuur uw WM3 formulier heeft getekend, dient u binnen 2 maanden: 

- een kopie van de bijlage van uw verlof te e-mailen aan 

wm3@scherpschutters.nl  of te overhandigen aan een bestuurslid van onze 

vereniging op de baan, of 

- indien de aanvraag niet is gedaan, het ongebruikte WM3 formulier bij ons in te 

leveren. 

LET OP: Indien uw wapenverlofaanvraag zou worden geweigerd door 

Korpscheftaken, dan dient u het bestuur daarvan direct op de hoogte te stellen 

met opgaaf van reden, dit kan per e-mail aan: wm3@scherpschutters.nl 

 
 
 
het bestuurslid van SV Scherpschutters dat gespecialiseerd is in WM3’s en verloven is 
bereikbaar per e-mail via wm3@scherpschutters.nl voor het maken van afspraken, het 
stellen van vragen, het opsturen van een kopie van uw verlofbijlage en voor het melden 
van geweigerde verloven. 
 
 
Het bestuur van S.V. Scherpschutters Veghel 


