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A.

INLEIDING.

De Vlaamse Schietsportkoepel werd gemachtigd om hanterings- en schietproeven af te nemen
van kandidaat schutters.
De theoretische proeven zijn enkel geldig voor aanvraag van een sportschutterslicentie.
De praktische proeven zijn geldig :
‐

in het kader van de federale regelgeving rond wapens bij de aanvraag van een

vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen
‐

in het kader tot het bekomen van een geldige sportschutterslicentie.

De veiligheidsregels worden aan de kandidaat schutters aangeleerd door de initiators,
instructeurs of clubverantwoordelijken.
Het is de verantwoordelijkheid van elke schutter die binnen onze clubs het schieten beoefent om de
veiligheidsmaatregelen strikt op te volgen. Deze verantwoordelijkheidszin houdt ook in dat schutters
anderen wijzen op onveilig gedrag. Over het al dan niet naleven van veiligheidsmaatregelen is geen
discussie mogelijk.
In dit gebeuren spelen ook de examinatoren een cruciale rol. Het zijn de examinatoren die op een
bepaald moment beslissen of een kandidaat-schutter de veiligheidsregels voldoende kent zodat hij in
alle veiligheid het sportschieten kan beoefenen. Deze beslissing van de examinatoren wordt
gerespecteerd door de overheid en de sportfederatie bij het toekennen van een attest van
slagen praktische proef.
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B.

DE DEONTOLOGISCHE CODE BESTAAT UIT VOLGENDE PUNTEN :

1. De examinator moet geheel onafhankelijk, los van enig intern of extern belang, zonder enige
druk vanuit welke overheid of organisatie dan ook, kunnen nagaan of de kandidaat
voldoende kennis heeft van de regelgeving en of de kandidaat in alle veiligheid een
vuurwapen kan hanteren. Daarbij moet elke situatie waarbij de examinator kan worden
beïnvloed worden vermeden. De beïnvloeding kan zowel moreel, familiaal, economisch als
sociaal van aard zijn.
2. De examinator mag geen eindoordeel vellen in de proeven waarbij de kandidaat aangesloten is
bij dezelfde schuttersclub als de examinator. Bij het afnemen van de examens dient steeds
minstens één examinator die niet is aangesloten bij de schuttersclub van de kandidaat deel te
nemen aan de beraadslaging. Er zijn steeds minstens 2 examinatoren aanwezig.
3. Een examinator moet, alvorens de proef af te nemen, voor zichzelf uitmaken of er geen elementen
zijn die de onafhankelijkheid van zijn oordeel in het gedrang kunnen brengen. Als hij twijfelt, dan
dient hij de VSK coördinator hiervan in te lichten. De VSK coördinator kan dan beslissen om de
betrokken proef of proeven te laten afnemen door een andere examinator.
4. Een examinator mag geen examens afnemen van een kandidaat die bloed-of aanverwant is.
5. Een examinator mag geen erkend wapenhandelaar zijn om belangen vermenging uit te
sluiten.
6. De examinator die benoemd wordt, zal enkel en alleen voor VSK functioneren. Indien hij ook
aangesteld wordt door een andere federatie als examinator, zal zijn benoeming bij VSK worden
ingetrokken.
7. De aangesloten leden van VSK mogen op geen enkele manier tussenkomen bij de VSK
coördinator, de hoofdexaminatoren of de examinatoren om het oordeel over een examen te
beïnvloeden. Enkel de coördinatoren zijn bevoegd om toezicht te houden op de organisatie van de
examens en de naleving van deze deontologische code. Zij kunnen hierover rapporteren aan de
Raad van Bestuur. Een examinator dient zich nooit te verantwoorden ten aanzien van een
bestuurder.
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C. NORMEN EN WAARDEN.
1. De reputatie van een examinator moet onbesproken zijn en mag op geen enkele manier in vraag
kunnen worden gesteld. De examinator moet steeds de kandidaat schutters correct inlichten
over de toepasselijke regelgeving. Bij twijfel hierover kan hij alle inlichtingen inwinnen bij de
VSK coördinator. Tevens dient hij een voorbeeld te zijn voor alle schutters voor wat betreft het
veilig manipuleren van een wapen.
2. De examinator dient zich strikt te houden aan alle door de overheid en door de VSK opgelegde
regels. Hij mag de door de kandidaat gestelde handelingen enkel toetsen aan de deze regels en
dient hij steeds correct te zijn.
3. Om de integriteit van de examens ten aanzien van derden te waarborgen, kan een “attest slagen
praktische proef” enkel worden ondertekend door minstens 2 examinatoren Bij het afnemen van de
proef dienen steeds één hoofdexaminator en één of twee examinatoren aanwezig te zijn. Eén
examinator is geen lid van de organiserende club.
4. De examinator dient steeds de redenen voor zijn beoordeling toe te lichten aan de kandidaat
schutter die daarom verzoekt.
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D. HANDELSWIJZE OVER GESCHILLEN :
1. Geschillen met een kandidaat over het correcte verloop van een examen worden opgelost door
de VSK coördinator.
2. Indien de VSK coördinator betrokken is bij de proef, het geschil opgelost zal worden door
de raad van bestuur.
3. Geschillen over de naleving van deze code door een examinator worden steeds doorgegeven
aan de VSK coördinator. Deze laatst vernoemde lost het geschil op. De VSK coördinator kan
aan examinatoren die handelen in strijd met de toepasselijke regelgeving, met het intern
reglement van VSK of met deze deontologische code een verwittiging geven. Een examinator
die reeds een verwittiging kreeg, kan door de VSK coördinator worden geschorst of
uitgesloten. Hij dient zijn beslissing te rapporteren aan de Raad van Bestuur van VSK.
4. Er is sprake van een zware inbreuk :
a. indien de inbreuk gevolgen had ten aanzien van overheden.
b. indien de inbreuk de reputatie van de VSK in het gedrang brengt.
c. indien de inbreuk aanleiding geeft tot manifest onveilig gedrag.
Bij een zware inbreuk kan de VSK coördinator beslissen om de examinator te schorsen of uit te
sluiten. Hij dient zijn beslissing te rapporteren aan de Raad van Bestuur van VSK.
5. Indien één van deze zware inbreuken gemaakt zijn door de VSK coördinator, worden dit
behandeld in de raad van bestuur van VSK.
E. HET THEORETISCH EXAMEN :
Het theoretisch examen wordt afgenomen aan de hand van de lijsten met vragen die door
VSK ter beschikking gesteld werden aan de examinatoren ( VL6-… ). Indien de kandidaat
schutter slaagt in de theoretische proef kan hij nadien pas deelnemen aan de praktische
proef.
De leden van de raad van bestuur van VSK zijn gemachtigd om ook theoretische proeven
afnemen.
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F. HET PRAKTISCHE EXAMEN :
Op welke punten moet er geëvalueerd worden bij afnamen van de praktische schietproef.
1.

Wapencategorieën: A – B – C – D :

De punten die gecontroleerd worden zijn :
Laden, ontladen en ontwapenen van het wapen.
Hanteren en gebruiken in de schietstand van het wapen uit de betreffende
wapencategorie.
Schieten met het wapen (één of twee handen).
Reactie op een alarmsignaal.
Reactie bij hapering en of ketser.
Loop steeds in de richting van het doel.
Gebruik van de richtmiddelen.
Geen geladen wapen neerleggen.
Geen geladen wapen tonen of overhandigen aan derden.
Beheersen van de schietrichting en de terugslag.
Velduiteenname ( zonder gereedschap)
2. Wapen categorie: E :
De punten die gecontroleerd worden zijn :
Laden van het wapen.
Hanteren en gebruiken in de schietstand van het wapen uit de betreffende
wapencategorie.
Wat te doen indien het schot niet afgaat?
Schieten met het wapen (één of twee handen).
Reactie op een alarmsignaal.
Reactie bij hapering en of ketser.
Loop steeds in de richting van het doel.
Gebruik van de richtmiddelen.
Geen geladen wapen neerleggen.
Geen geladen wapen tonen of overhandigen aan derden.
Hantering van het wapen tijdens het laden.
Lading van het wapen vooraf afgemeten.
Beheersen van de schietrichting en de terugslag.
Wat is de maximum lading die in het wapen mag gebruikt worden?
Kennis van type poeder dat mag gebruikt worden.
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G. ORGANISATIE VAN HANTERINGS-EN SCHIETPROEVEN IN EEN EXAMENCENTRA.
Verloop van de praktische proef
1. Voorleggen van de documenten
De kandidaat dient volgende documenten voor te leggen:


Indien hij/zij lid is van een club aangesloten bij een erkende schietsportfederatie
Zijn/haar identiteitskaart
De aansluitingskaart bij een erkende schietsportfederatie
De voorlopige sportschutterslicentie of de sportschutterslicentie (eventueel, is niet
noodzakelijk )







Indien hij/zij is geen lid van een club aangesloten bij een erkende schietsportfederatie
Zijn/haar identiteitskaart
Een attest van de verzekering dat het schieten dekt





Indien de kandidaat deze documenten niet kan voorleggen, kan hij/zij niet aan de proef
deelnemen, met uitzondering als de club die persoon toelaat en hij een dag verzekering
neemt bij VSK, kan hij wel deelnemen aan de praktische proef.
De proef kan worden afgelegd met een wapen dat ter beschikking is gesteld door een
andere schutter of door een schietclub. In voorkomend geval dienen voor het gebruikte
wapen de volgende documenten te worden voorgelegd:
Indien het wapen behoort aan een fysiek persoon: de identiteitskaart
Het document model 9 (model 6) met de sportschutterslicentie of het jachtverlof
van de eigenaar van het gebruikte wapen.
 De vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig
vuurwapen (model 9 of model 4)
Indien de kandidaat deze documenten voorzien niet kan voorleggen, kan hij/zij niet aan
de proef deelnemen.



Het wapen waarmee de proef zal afgelegd worden, dient naar en van de schietstand
vervoerd te worden volgens de voorwaarden voorzien in de wapenwet. Het wapen
wordt slechts uitgepakt in de schietbox.
Een van de examinatoren zal nakijken of het serienummer van het gebruikte wapen
overeenstemt met het serienummer zoals vermeld op de documenten van het wapen.
Voor het afleggen van de schietproef wordt een administratieve bijdrage gevraagd van
10 euro, ongeacht het aantal proeven dat op dezelfde dag wordt afgelegd. Deze
vergoeding wordt betaald bij het inschrijven.
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2. De schietproef
Algemeen
De kandidaat-sportschutter moet bewijzen dat hij in staat is om de volgende handelingen
veilig te verrichten:
laden, ontladen en ontwapenen van het wapen;
schieten met het wapen;
beperkt demonteren van een wapen uit de betreffende wapencategorie voor zover
als nodig voor het gewone onderhoud van het vuurwapen waarbij geen
gereedschappen gebruikt moeten worden (gewoonlijk velduiteenname genoemd);
 dragen, hanteren en gebruiken in een schietstand van een wapen uit de
betreffende wapencategorie;
 gebruiken van de richtapparatuur;
 beheersen van de schietrichting en de terugslag.
De examinator gaat na of tijdens het examen de handelingen veilig worden uitgevoerd.
Een handeling wordt onveilig uitgevoerd, als ze in strijd is met de veiligheidsvoorschriften
die gelden op de stand. Ten allen tijde moeten de volgende minimale
veiligheidsvoorwaarden in acht worden genomen:




de loop moet steeds in de richting van de doelen gericht zijn;
het wapen mag enkel worden neergelegd als het zichtbaar ontladen is;
de trekker mag enkel worden aangeraakt tijdens het mikken op de doelen;
bij het zich verplaatsen met het wapen moet de loop altijd in een veilige richting
zijn, en moet het wapen zichtbaar ontladen zijn;
 bij een storing dient de sportschutter het wapen gedurende minstens 30 seconden
in de richting van de doelen te houden. Daarna moet het wapen worden ontladen.
Er dient steeds te worden nagekeken of er zich geen projectiel in de loop bevindt;
 bij het geven van een alarmsignaal moet de sportschutter het wapen onmiddellijk
ontladen, op een veilige manier neerleggen en zich opstellen op minstens 2 meter
van de schietlijn. Onder geen enkel voorwendsel mag nog enig vuurwapen worden
aangeraakt zolang het alarmsignaal niet is opgegeven.
De schietproef laat de beoordeling van de schutter toe en bestaat uit:





a. Het uitpakken van het wapen.
Aandachtspunten:
 Het wapen mag enkel worden neergelegd als het op een zichtbare manier
ontladen is. (schuif of trommel open – voor jachtwapens: gebroken)
 De loop van het wapen dient in de richting van de doelen gericht te zijn.
b. Het schieten van een reeks van tweemaal vijf patronen met één of twee handensteun (naar
keuze van de schutter) op 25 m. Tijdens het verloop van deze reeks wordt de
veiligheidsvoorziening in werking gesteld en dient de schutter hierop te reageren. Indien er
geen visuele of auditieve veiligheidsvoorziening aanwezig is wordt een alternatief afgesproken
tussen de hoofdexaminator en de schutter. Op aangeven van de examinator wordt de
resterende munitie verschoten.
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c. Het schieten van een reeks van tweemaal vijf patronen met één hand op 25 m, herladen
inbegrepen.








Bevel van de examinator: is de schutter klaar ? – vullen met 5 patronen – laden en maak
u klaar – vuur.
De loop van het wapen moet gedurende de ganse oefening in de richting van de doelen
gericht blijven.
Nazicht door de examinator van het gebruik van de richtmiddelen en de beheersing van
de schietrichting en de terugslag
70 % van de kogels dienen de kaart te raken, alle kogels dienen minstens in de
schietzone (kogelvanger) terecht te komen.
Er worden geen bevelen gegeven tussen de twee reeksen van vijf patronen. De
kandidaat dient zelf te ontwapenen, te ontladen, te laden en verder te vuren.
Het wapen mag enkel neergelegd worden als het zichtbaar ontladen is.
Bij de inwerkingtreding van de alarmvoorziening (of op aangeven van de simulering
ervan) dient de kandidaat:
 Onmiddellijk het vuren te stoppen.
 De wijsvinger uit de trekkerbeugel te verwijderen
 Het wapen te ontwapenen
 Het wapen te ontladen
 Het wapen pas neer te leggen als het zichtbaar ontladen is, d.w.z.. patronen uit de
trommel of patronen uit de patroonhouder of patronen uit de kamer verwijderen.
 Het wapen neer te leggen met de loop in de richting van de doelen.

d. De velduiteenname. Gaat door in de schietbox.
De velduiteenname is beperkt tot het demonteren van het wapen - met het oog op het
onderhoud - zonder gebruik te maken van hulpstukken. Deze handeling gebeurt in de schietbox
nadat de veiligheidshandelingen zijn uitgevoerd.
Daar voor het demonteren van de meeste wapens hulpstukken nodig zijn (een inbussleutel of
een schroevendraaier) zal dit onderdeel zich meestal beperken tot de mondelinge uiteenzetting
over hoe men het wapen verder demonteert.
Voor sommige zal het echter nodig zijn de schuif te demonteren en de loop en voortbrengveer
van elkaar te scheiden. Bij een jachtwapen bestaat in veel gevallen de mogelijkheid het
voorhout van het wapen te scheiden en de lopen van de kolf af te nemen.
e. Het opbergen van het wapen.
f. Incidenten
De examinator zal de schietproef onmiddellijk stopzetten als de schutter



De bevelen van de examinator negeert
Buiten de schietzone schiet (wand, zoldering, vloer, tafel)
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Verder blijft schieten na het inwerkingtreden van de alarmvoorziening of van de
afgesproken simulatie
De schutter wordt in voorkomend geval genoteerd als “niet geslaagd”



g. Attest van slagen
Na het beëindigen van de schietproef wordt aan de kandidaat een attest van slagen of een
attest van niet-slagen overhandigd.

4. Verloop van de praktische proef kleischieten categorie C ( schietstand in een gesloten
lokaal)
De kandidaat begeeft zich met een verpakt wapen (enkel loops wapen, superposé - of
juxtaposé wapen ) naar de schietbaan waar de proef wordt afgenomen en ontvangt/brengt 4
patronen mee.
Het te gebruiken type patroon hangt af van de toegelaten kaliber in de erkende schietstand.
De examinator wijst hem de schietrichting aan en vraagt de kandidaat zijn wapen te laden met
1 of 2 patronen.
Voor de kandidaat het wapen laadt kijkt hij door de lopen om te zien of er geen obstructies zijn
en houdt bij het laden de lopen steeds in de schietrichting. .
De examinator vraagt de kandidaat het wapen te sluiten.
De loop of lopen wijzen nog steeds in de schietrichting en de kandidaat houdt de vinger weg
van de trekker. .
De kandidaat wordt verzocht om 1 of 2 patronen af te vuren en onmiddellijk nadien het wapen
te openen en indien nodig te ontladen.
Hierbij wordt nagegaan of de kandidaat in staat is om in de schietrichting te vuren en de
terugslag van het wapen aankan. Nadien opent de kandidaat onmiddellijk het wapen en
verwijdert de gebruikte patroon. De ganse tijd wijzen de lopen in de schietrichting. .
Dan wordt aan de kandidaat gevraagd om het wapen te demonteren :
‐
‐

Het voorhout moet verwijderd worden en de lopen losgemaakt van de bascule. .
Het wapen terug te monteren.

De lopen moeten in de schietrichting gehouden worden, het wapen terug gemonteerd en
onmiddellijk gebroken. .
Indien dit allemaal goed en veilig verlopen is, is de kandidaat geslaagd.
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Wanneer deze proef wordt afgenomen met een pompactiegeweer dient de kandidaat het
wapen veilig uit te pakken op de vuurlijn en het zodanig neer te leggen met de loop gericht op
het doel en de kamer moet zichtbaar open zijn.
Nadien volgt hij de bevelen van de examinator op.

5. Verloop van de praktische proef kleischieten categorie C ( open klei schietstand )
De praktische proef moet afgelegd worden op een schietstand.
De kandidaat begeeft zich met een gebroken en ongeladen wapen naar de schietbaan waar
de proef wordt afgenomen en ontvangt/brengt 4 patronen mee.
De examinator wijst hem de schietrichting aan en vraagt de kandidaat zijn wapen te laden
met 2 patronen.
Voor de kandidaat het wapen laadt kijkt hij door de lopen om te zien of er geen obstructies
zijn en houdt bij het laden de lopen steeds in de schietrichting. .
De examinator vraagt de kandidaat het wapen te sluiten.
De lopen wijzen nog steeds in de schietrichting en de kandidaat houdt de vinger weg van de
trekker.
De kandidaat wordt verzocht om 4 patronen af te vuren: hij laadt 2 patronen en schiet op een
klei. De kandidaat moet één klei raken (4kansen). Onmiddellijk nadien opent hij het wapen en
indien nodig ontlaadt hij.
Hierbij wordt nagegaan of de kandidaat in staat is om in de schietrichting te vuren en de
terugslag van het wapen aankan. Nadien opent de kandidaat onmiddellijk het wapen en
verwijdert de nog niet gebruikte patroon. De ganse tijd wijzen de lopen in de schietrichting. .
Dan wordt aan de kandidaat gevraagd om het wapen te demonteren.
Het voorhout moet verwijderd worden en de lopen losgemaakt van de bascule. .
En het wapen terug te monteren.
De lopen moeten in de schietrichting gehouden worden, het wapen terug gemonteerd en
onmiddellijk gebroken. .
Indien dit allemaal goed en veilig verlopen is, is de kandidaat geslaagd.
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H. Hanterings- en Schietproeven ingericht voor het aanstellen van examinatoren en het
opstellen van een wervingsreserve van kandidaat examinatoren.
In het intern reglement sportschutterslicentie staat in hoofdstuk V, Art 12 §4 opgenomen
wat er moet gebeuren alvorens aangesteld te kunnen worden als examinator:
1. Sportschutter zijn, en houder van een sportschutterslicentie die minstens geldig is voor
de wapencategorieen, waarover hij bevoegd is de examens af te nemen.
2. Minstens 5 jaar ervaring hebben met wapens uit de betrokken wapencategorie
waarvoor hij bevoegd is de examens af te nemen.
3. Gedurende tenminste 5 jaar zijn aangesloten bij de federatie
4. Slagen voor een theoretische proef voor examinatoren
5. Slagen voor een praktisch en technische proef
6. Instemmen met de door de Federatie opgetelde deontologische code voor
examinatoren en deze deontologische code strikt naleven.
Hieronder meer uitleg over de verschillende voorwaarden:
Voorwaarden tot deelname:
Gedurende tenminste 5 jaar zijn aangesloten bij de Federatie VSK en in bezit van een
geldige sportschutterslicentie in de categorieën A-B-C-D die minstens 5 jaar is
afgeleverd op datum van het inrichten van de proef.
De theoretische proef:
Iedere kandidaat zal een meerkeuze vragenlijst krijgen van 40 vragen. De meerkeuze
vragen handelen over de regelgeving inzake wapens en het statuut van de sportschutter.
Om te slagen in deze theoretisch proef dient men 80% (32/40) te behalen en kan men
nadien deelnemen aan het praktische gedeelte.
Eén juist antwoord levert één punt op, bij een fout antwoord wordt één punt afgetrokken.
Duur van deze proef wordt bepaald op 50 minuten.
Voor deze proef mag de kandidaat examinator GEEN gebruik maken van handleidingen,
boeken, gsm, ipad, enz… .
Wie er toch gebruik van maakt zal uitgesloten worden tot verdere deelname aan deze proef.
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De praktische en technische proef:
Om deel te nemen aan deze praktische proef dient iedere kandidaat examinator:
‐
‐

In bezit te zijn van zijn geldige sportschutterslicentie.
ter bescherming van zijn ogen en oren dient de kandidaat examinator zijn persoonlijke
beschermingsmiddelen te gebruiken.

Inhoud van deze proef:
‐
‐
‐
‐

Veilig manipuleren van vuurwapens in de wapencategorieën waarvoor hij de proeven
mag afnemen.
Velduiteenname van vuurwapens in de wapencategorieën waarvoor hij de proeven
mag afnemen.
Praktisch organiseren van een examen
Nagaan van de vereisten opgesomd in artikel 13, §1 van het intern regelement
sportschutterslicentie waaraan een kandidaat moet voldoen om te slagen voor de
praktische proef.
(Art13, §1. De praktische proef dient te worden afgelegd met een vergunningsplichtig
wapen dat behoort tod e wapencategorie waarvoor de proef wordt afgelegd. De
kandidaat-sportschutter moet bewijzen dat hij in staat is om de volgende handelingen
veilig te verrichten:
-

‐

Laden, ontladen en ontwapenen van het wapen;
Schieten met het wapen;
Beperkt demonteren van een wapen uit de betreffende wapencategorie
voor zover als nodig voor het gewone onderhoud van het vuurwapen
waarbij geen gereedschappen gebruikt moeten worden (gewoonlijk
velduiteenname genoemd);
Dragen, hanteren en gebruiken in een schietstand van een wapen uit de
betreffende wapencategorie;
Gebruiken van de richtapparatuur;
Beheersen van de schietrichting en de terugslag.

Kennis van de interne procedures bij de Federatie

Zijn vrijgesteld tot de praktische en technische proef:
‐
‐

De kandidaat examinatoren die een diploma van Trainer A of B van de VTS hebben.
De ambtenaren die gemachtigd zijn door een politiedienst of een erkend politieschool
om de praktische proef af te nemen zoals voorzien in art 9bis §3, tweede lid van het KB
van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 193 op de vervaardiging
van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie en van de
wapenwet.
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Samenstelling van de examencommissie:
De jury is samengesteld uit:
‐
‐
‐

VSK Coördinator Schietproeven, voorzitter
Provinciaal Coördinator Schietproeven
Provinciaal Coördinator Schietproeven

Zij staan in voor het goede verloop van deze examensessie en tekenen nadien het PV
hiervan.
Benoemingsvoorwaarden kandidaat examinator:
Deelnemen aan een examensessie georganiseerd door VSK vzw
Geslaagd zijn volgens
sportschutterslicentie.

art

13

$

1

van

het

gecoördineerd

intern

reglement

Instemmen met de door de federatie opgestelde deontologische code voor examinatoren
en deze deontologische code strikt na te leven.
Hij wordt jaarlijks minstens 2 keer ingezet om examens af te nemen. Indien hij wegens welke
reden dan ook dit niet kan, moet hij hiervan de VSK-coördinator schriftelijk op de hoogte
brengen.
Hij zal nadien ook regelmatig deelnemen aan de bijscholingscursus voor examinatoren.
De VSK coördinator kan weigeren examinatoren aan te stellen indien hiervoor specifieke
redenen zijn. Deze weigering dient op de eerst volgende raad van bestuur bevestigd te
worden door de leden van de raad van bestuur van VSK. De kandidaat examinator zal de
redenen van de weigering schriftelijk ontvangen nadat de raad van bestuur van VSK de
beslissing bevestigd heeft.
Hij ontvangt van de VSK coördinator een badge “ examencommissie “ dat jaarlijks
hernieuwd wordt. De voorwaarden worden bepaald in punt I.
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I. BIJSCHOLING EXAMINATOREN.
Iedere examinator zal jaarlijks verplicht een bijscholing moeten bij wonen. Deze kan
gevolgd worden in één van de Vlaamse provincies op 5 data, 1 in elke provincie.
Iedereen kan dan gaan op de datum en of plaats die hem past.
Indien hij deze bijscholing volgt en minstens in dat jaar 2 maal is ingezet als examinator
zal hij zijn badge voor het volgend jaar ontvangen.
J. BENOEMINGSVOORWAARDEN HOOFDEXAMINATOR.
Om als hoofdexaminator benoemt te worden moet mij minstens 3 jaar als examinator
gefungeerd hebben. En voorgesteld worden door de provinciale coördinator.
De VSK coördinator benoemt de hoofdexaminator.
K. BENOEMINGSVOORWAARDEN PROVINCIAAL COÖRDINATOR.
De VSK coördinator meldt aan de raad van bestuur wanneer er een provinciaal
coördinator zijn ontslag heeft aangeboden. Het is aan de raad van bestuur de taak
om alle examinatoren van deze provincie te laten geworden dat er een vacature
vrijkomt als provinciaal coördinator.
De raad van bestuur zal advies inwinnen bij de VSK coördinator over de kandidaten en
zal dan een provinciaal coördinator benoemen.
K. BENOEMINGSVOORWAARDEN VSK COÖRDINATOR.
Voorwaarden worden bepaald als volgt :
In het huishoudelijk reglement in afdeling 5 is volgende info opgenomen over de
coördinator Hantering en schietproeven:
“ Artikel 9
§1. De coördinator hantering- en schietproeven wordt aangesteld en indien nodig ontslagen
door de raad van bestuur.
§2. De coördinator hantering- en schietproeven staat in voor de organisatie van de
praktische en theoretische proeven zoals bedoeld in het Vlaams sportschuttersdecreet.
Zijn taken worden omschreven in artikel 12, §3 van het interne reglement met betrekking
tot de sportschutterslicentie.
§3. Indien deze functie vacant is, zal de raad van bestuur kandidaturen opvragen. De
coördinator hantering- en schietproeven moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
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1° meerderjarig zijn
2° toegetreden lid zijn van de vereniging
3° aangesteld zijn als examinator op het moment van de vacature
4° niet zijn veroordeeld voor enig misdrijf dat wapenbezit zou uitsluiten op basis van
de geldende wetgeving.
Leden van de raad van bestuur of van een directiecomité kunnen niet worden benoemd als
coördinator hantering- en schietproeven. De kandidaturen dienen, uiterlijk op de datum
vermeld in de vacature, bezorgd te worden op de zetel van de vereniging gericht aan de
secretaris-generaal.
§4. De coördinator hantering- en schietproeven rapporteert minimaal 2 keer per jaar op
eigen initiatief aan de raad van bestuur.
§5. Voorstel tot ontslag door de raad van bestuur aangaande de coördinator hantering- en
schietproeven moet gedragen worden door een 2/3e meerderheid van de raad van
bestuur.”
Zijn taken worden omschreven in artikel
Sportschutterslicentie en zijn als volgt:

12§3

van

het

interne

reglement

“§3. De VSK coördinator voor de schiet- en hanteringsproeven wordt aangesteld
door de Raad van Bestuur van de federatie. Hij
1° benoemt en ontslaat namens de Federatie de examinatoren onder de in dit reglement
vermelde voorwaarden;
2° coördineert de examencentra;
3° ziet erop toe dat de examencentra hun examens op voldoende gespreide locaties en
tijdstippen organiseren. Indien nodig kan de VSK coördinator een examencentrum
verzoeken om de examens op andere plaatsen of tijdstippen te organiseren met het oog
op een maximale toegankelijkheid voor de sportschutters;
4° staat in voor het bijhouden van de attesten van slagen van de examens;
5° ziet toe op de naleving van dit reglement;
6° kan examinatoren berispen, schorsen of schrappen indien zij zich niet houden aan de
geldende regelgeving of aan dit reglement of anderzijds door een deloyale medewerking
de organisatie van de examens verstoren;
7° volgt op of de bijdragen voor de praktische proeven betaald worden door de
examencentra;”
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De raad van bestuur zal dan de VSK coördinator benoemen.
L. ONKOSTENVERGOEDING EXAMINATOREN.
Elke examinator die ingezet wordt door de provinciale coördinator voor een hanteringen schietproef, kan hiervoor een onkosten vergoeding ontvangen. Binnen VSK wordt
er gewerkt met een onkosten vergoeding in het kader van de vrijwilligerswetgeving.
Deze wetgeving laat twee stelsels toe:
 Forfaitaire onkostenvergoeding
 Reële onkostenvergoeding.
Elke examinator kiest voor aanvang van het werkingsjaar voor één bepaald stelsel. Dit
stelsel pas hij het hele jaar toe en bij alle entiteiten waar hij vrijwilligerswerk uitvoert.
Indien de examinator geen wijzigingen heeft doorgeven voor 31/12, blijft het oude
stelsel gelden.
Welke onkostenvergoeding hanteert VSK:


Examinatoren
die
kiezen
voor
forfaitaire
onkostenvergoeding:
Voor de afname van een hantering en schietproef, ongeacht de duur van de
proef, wordt een forfait van 15,00 euro voorzien en een kilometervergoeding
van 0,30 euro per gereden kilometer.



Examinatoren
die
kiezen
voor
Reële
onkostenvergoeding:
Voor de afname van een hantering- en schietproef, wordt enkel een
kilometervergoeding voorzien van het wettelijke tarief (momenteel van
toepassing voor de periode 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 wordt het bedrag
bepaald op 0,3573 euro) per gereden kilometer.

Onkosten dienen op de formulieren aangeboden door VSK ingediend te worden om
uitbetaald te kunnen worden.
Principieel gebeurt de betaling van de onkosten ter plaatsen en tekent de examinator
voor ontvangt van de vergoeding. Indien blijkt dat er onvoldoende inkomsten zijn voor
één bepaalde proef, zal de federatie instaan van de vergoeding van de onkosten.
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M. VERZEKERING.
Elke deelnemer aan een Hantering – en schietproef dient verzekert te zijn. Welke
mogelijkheden zijn er:
 De kandidaat is lid van VSK vzw: Zijn verzekering is in orde.


De kandidaat is lid van een andere sportfederatie: Zijn verzekering via de
federatie is niet in orde. Voor betrokken persoon moet een dag verzekering
afgesloten worden of hij kan en document voorleggen waaruit blijkt dat zijn
familiale verzekering sportschieten dekt of niet uitsluit. (verder meer
informatie over de dag verzekering)



De kandidaat is jager: Hij moet bewijzen dat hij een verzekering heeft. Zijn
jachtverlof is hier niet voldoende voor.



De kandidaat is nergens aangesloten: Er moet voor deze persoon een dag
verzekering afgesloten worden of hij kan een document voorleggen waaruit
blijkt dat zijn familiale verzekering sportschieten dekt of niet uitsluit.

Hoe een dag verzekering afsluiten?
Noteer naam, voornaam en geboortedatum van de kandidaat op een mail en bezorg
deze info aan VSK vzw (via vsk@sportschieten.be).
Vraag aan de kandidaat een bedrag van 2 euro en stort dit aan VSK vzw. (BE18 0016
0291 2165 met vermelding “ dag verzekering proef d.d. datumproef “ )
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