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HUISHOUDELIJK REGLEMENT van WORLDCLASS SPORTING AGENCY (afgekort 
WSA) a division of WORLDCLASS G&A bv 

Maatschappelijke zetel : Oude Heirbaan 85 - 9620 ZOTTEGEM BELGIË   

Uitbatingszetel : Suikerkaai -  9060 ZELZATE BELGIË 

 

1. De inrichtingen van WSA zijn van private aard. Ze zijn toegankelijk aan eenieder volgens de 
voorwaarden hierna gesteld en ingedeeld in volgende categorieën:  

a. Vaste leden : Leden welke hun jaarlijkse bijdrage hebben betaald, lidgeld genaamd. 
Het lidgeld is jaarlijks te hernieuwen en niet terug vorderbaar om welke reden dan 
ook. 

b. Occasionele leden : Leden die op onregelmatige basis gebruik maken van de 
inrichting zonder hiervoor vast lid te worden. Buitenlandse gasten die de vereiste 
documenten voorleggen die het voorhanden hebben van een vuurwapen in België 
vergunnen, mogen eveneens gebruik maken van de inrichtingen. 

c. Bezoekers : genodigden en/of gezin en familie van de vaste leden of occasionele 
leden.  
 

2. Telkens er activiteiten plaatsvinden, moet de uitbater of één van zijn vertegenwoordigers 
aanwezig zijn. 
 

3. Het is verboden de inrichting te gebruiken indien men in kennelijke staat van dronkenschap 
verkeert of in een vergelijkbare toestand door gebruik van drugs of medicatie . Het gebruik 
van alcoholische dranken en /of verdovende middelen, stimulerende middelen voor of 
tijdens het bezoek van de inrichting is ten strengste verboden. 
 

4. Roken of een afgeleide ervan (Vapen) is verboden op de schietstand en in de kantine. 
Iedereen wordt geacht deze regel in acht te nemen. 
 

5. De uitbater of één van zijn vertegenwoordigers kan ten allen tijde de toegang tot de 
inrichtingen weigeren aan eenieder welke door zijn gedragingen, bewegingen, taal of daden 
de veiligheid en integriteit van de andere aanwezigen schaad. De weigering van toegang tot 
de inrichtingen geeft geen recht op terugbetaling van het lidgeld of andere uitgevoerde 
betalingen. De weigering van toegang tot de inrichtingen van WSA is onverminderd het recht 
op een schadevergoeding of vervolging indien de daden van wie de toegang word geweigerd 
daartoe aanleiding zouden geven.  
 

6. Iedere schutter moet zich eerst aanmelden aan de balie in de kantine. Iedereen welke 
gebruik wenst te maken van de schietinrichtingen dient zich inschrijven in het 
aanwezigheidsregister.  Het aanwezigheidsregister is een vastbladig register waarvan de 
bladzijden vooraf worden genummerd en gesigneerd door de gemeentepolitie. De 
particuliere schutter noteert telkens zijn naam, het type kaliber van het vuurwapen waarmee 
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hij zal schieten, het uur van aankomst en vertrek. De registers zijn steeds ter inzage aanwezig 
en worden gedurende 10 jaar bewaard. 
 

7. Het is ten strengste verboden een andere persoon dan zichzelf in te schrijven in het 
aanwezigheidsregister. 
 

8. WSA kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien deze wettelijk verplichting vergeten of 
genegeerd wordt door de schutter die de schietinrichting betreed.  
 

9. Door ondertekening van het register bevestigd de gebruiker van de inrichting dat hij kennis 
heeft genomen van het huishoudelijk reglement en verklaart integraal akkoord te gaan met 
de inhoud ervan. 
 

10. Occasionele leden zullen een bezoekersbadge aanvragen aan de balie en hun paspoort, 
geldige sportschutterslicentie, een geldig model 4 of geldig jachtverlof en bewijs van 
verzekering (Lidmaatschap VSK of FROS,  Persoonlijke BA , familiale,… ) voor schade aan 
derden en ongevallen  tijdens het uitoefenen van de schietsport voorleggen. Indien deze 
niet kunnen voorgelegd worden kan geen toegang tot de schietinrichting bekomen worden.  
 

11. Occasionele leden welke dienen in te schrijven onder een geldig jachtverlof of een geldig 
model 4 dienen een geldig en duidelijk verzekeringsbewijs te kunnen voorleggen. Het 
verzekeringsbewijs of een schriftelijke bevestiging van de  verzekeringsagent dienen 
uitdrukkelijk de dekking ten tijde van schietsportactiviteiten te vermelden. Een duidelijke 
schriftelijke toelating hiervoor is gratis te bekomen bij de verzekeringsagent.  
 

12. Wie niet beschikt over een geldig jachtverlof, een geldige sportschutterslicentie, een geldig  
model 4, een Europese vuurwapenpas afgeleverd in een andere lidstaat van de Europese 
Unie dient een  dagkaart te verkrijgen aan de balie. Een “bewijs van goed gedrag en zeden” 
dient in bewaring te worden geven aan de uitbater van de club, die het recentste exemplaar 
bewaart, waakt over zijn vertrouwelijkheid en het voor inzage ter beschikking houdt van de 
personen bedoeld in artikel 29 van de wapenwet van 8 juni 2006 en in artikel 16 van de 
bewakingswet. 
 

13. In het “bewijs van goed gedrag en zeden” mogen geen veroordelingen zijn vermeld zoals 
bedoeld in artikel 4, §2,1° van het KB van 13 juli 2000. (dit zijn veroordelingen die beletten 
dat iemand een erkenning of vergunning bekomt in het kader van de wapenwet, de 
bewakingswet en de detectivewet.) 
 

14. Wordt verstaan onder een geldig model 4 : De houder van een geldige wapenvergunning 
(model4) afgegeven op zijn naam en mits voorlegging van een uittreksel uit het strafregister 
volgens art.596.1 niet ouder dan 2 maand en conform de voorwaarden uit paragraaf 11 en 
een geldige  verzekering conform de voorwaarden uit paragraaf 10. 
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15. Wordt verstaan onder een geldige sportschutterslicentie: De houder van een 
sportschutterslicentie zelf en het registratiebewijs op zijn naam (model 4 of 9) van het 
gebruikte wapen kunnen voorleggen of de houder van een geldige voorlopige 
sportschutterslicentie. De houder van een voorlopige sportschutterslicentie zal een wapen 
dienen te gebruiken onder begeleiding van de uitbater of één van zijn vertegenwoordigers. 
De houder van een voorlopige sportschutterslicentie kan zelf een vertrouwenspersoon 
aanstellen indien deze in het bezit is van een geldige sportschutterslicentie, conform 
paragraaf 9, en voldoet aan de voorwaarden van de wetgeving. Indien de houder van de 
voorlopige sportschutterslicentie zelf een vertrouwenspersoon aanstelt is de 
vertrouwenspersoon in hoofde aansprakelijk en kan WSA niets ten laste worden gelegd. 
 

16. Wordt verstaan onder een geldig jachtverlof : De houder van een geldig jachtverlof zelf en 
het registratiebewijs op zijn naam (model 4 of 9) van het gebruikte wapen kunnen 
voorleggen en een geldige  verzekering conform de voorwaarden uit paragraaf 9. 
 

17. Een occasioneel lid welke via een dagkaart de inrichting gebruikt staat onder begeleiding van 
de uitbater of één van zijn vertegenwoordigers. De houder van een dagkaart kan zelf een 
vertrouwenspersoon aanstellen indien deze in het bezit is van een geldige 
sportschutterslicentie, conform paragraaf 9, en voldoet aan de voorwaarden van de 
wetgeving. Indien de houder van de voorlopige sportschutterslicentie zelf een 
vertrouwenspersoon aanstelt is de vertrouwenspersoon in hoofde aansprakelijk en kan WSA 
niets ten laste worden gelegd.  Een dagkaart kan slechts eenmaal per kalenderjaar worden 
verstrekt.  
 

18. Aan personen met een voorlopige sportschutterslicentie cat C of personen met een dagkaart, 
worden alleen categorie C wapens ter beschikking gesteld ten tijde van hun schietactiviteit 
en onder begeleiding van de uitbater of één van de vertegenwoordigers of van zijn 
aangestelde vertrouwenspersoon in het bezit van een geldige sportschutterslicentie, 
conform paragraaf 9, en voldoet aan de voorwaarden van de wetgeving. Men dient zich 
hiervoor aan te melden aan de balie in de kantine en een wapenbadge aanvragen, hiervoor 
dient men zijn paspoort af te geven en krijgt men zijn wapenbadge in de plaats, gaat hiermee 
bij de verantwoordelijke die de schutter gaat begeleiden  en deze stelt het wapen ter 
beschikking onder zijn toezicht. Na het schieten dienen de wapens terug afgegeven te 
worden aan de verantwoordelijke die ze opbergt in een afgesloten ruimte. De persoon krijgt 
zijn wapenbadge terug en gaat hiermee terug zijn paspoort afhalen. 
 

19. Ieder kan zich inschrijven als jaarlijks lid door zijn persoonlijke gegevens (naam, voornaam, 
adres, nationaliteit, rijksregisternummer, vervaldatum ssl, tel. en e-mailadres) op te geven. 
Hij zal een uittreksel uit het strafregister volgens art.596.1, niet ouder dan 2 maand 
voorleggen, samen met een copy van zijn identiteitskaart en 2 originele pasfoto’s. Door zijn 
inschrijving onderwerpt het lid zich aan het huidig fungerend reglement. De uitbaters 
behouden zich het recht voor om een lidmaatschap te weigeren, zonder opgave van 
redenen. Het eventueel ontvangen lidgeld zal in dat geval terugbetaald worden. Een 
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noodgedwongen stopzetting van de inrichting geeft geen enkel recht op terugbetaling van 
het lidgeld of de aangekochte reeksen op de elektronische chipdrager. 
 

20. Ingeval van schietincidenten of ander onheil zal direct de uitbater en/of één van zijn 
vertegenwoordigers gewaarschuwd worden die op hun beurt de nodige instanties zullen 
inlichten. 
 

21. Betwiste punten, die in het huishoudelijk reglement niet voorkomen, zullen door de uitbater 
geëvalueerd worden. De beslissing hiervan zal aan de betrokken partij(en) worden 
medegedeeld en is bindend.  
 

22. Het gebruik van de schietstand is onderworpen aan de volgend voorwaarden : 
a) minimale leeftijd is 16 jaar. De schriftelijke toestemming van één der beide ouders, 

voogd of mandataris is verreist voor een persoon van minder dan 18 
jaar(minderjarigen).De ouder ,voogd of mandataris moet aanwezig blijven gedurende 
alle schietoefeningen van de minderjarige. 

b) Minderjarigen (dit zijn jongeren die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben), 
mogen de schietstand niet betreden en zij hebben ook geen toegang tot de ruimten 
waar zich vuurwapens bevinden. 

c) Iedere schutter dient zijn bezoekersbadge of zijn persoonlijke lidmaatschapsbadge 
zichtbaar te dragen. 

d) Elke schutter die schade aanricht aan de inrichting, onderdelen of machines is eraan 
gehouden deze te signaleren aan de uitbater of  één van zijn vertegenwoordigers en 
is gehouden de herstellingskosten te  vergoeden. 

e) Er mag geschoten worden met alle kalibers voor gladloopwapens categorie C  maar 
met een max. patroongewicht in staalhagel van 24 gram en een korrel van 6 tot 9. 

f) Het gebruik van loodhagel is ten strengste verboden. Inbreuken hierop worden 
onmiddellijk bestraft met het permanent weigeren van de toegang tot de 
inrichtingen. 

g) Het gebruik van zwart kruit en lichtkogels is verboden. 
h) Het gebruik van automatische wapens is verboden. Het gebruik van halfautomatische 

lange wapens is verboden, behalve als dit noodzakelijk is in een door de 
gemeenschapsoverheden bevoegd voor sport erkende discipline. Alle wettelijke 
voorschriften betreffende de wapens dienen te worden eerbiedigt. 

i) Er mag niet op andere doelen geschoten worden dan deze die door de inrichting ter 
beschikking worden gesteld. Richten of schieten op de doelen die voor een andere 
schutter zijn bestemd is verboden. 

j) Het gladloopwapen mag pas geladen worden wanneer de schutter zich op de 
schietstand bevind en op de plaats staat waar hij mag vuren. Dit dient te gebeuren 
met de loop in de richting van de schietbaan. 

k) Na het schieten dient het wapen ogenblikkelijk geopend te worden in de richting van 
de schietbaan en ontladen te worden. 
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l) Bij een “ketser” dient men minimum 30 seconden te wachten met de loop in de 
schietrichting alvorens het wapen te openen. Men dient de defecte patroon “ketser” 
in de voorziene container te leggen. Men dient onmiddellijk de uitbater of  één van 
de vertegenwoordigers te melden dat een defecte patroon in de container is gelegd. 

m) Er mogen maximum 6 schutters per schietbaan aanwezig zijn tijdens de wedstrijden 
of trainingen. De begeleider en eventueel de vereiste juryleden zijn hier bij ook 
aanwezig.  

n) Oog en oor bescherming zijn verplicht. De uitbaters van de inrichting of één van hun 
vertegenwoordigers kunnen geen enkele verantwoordelijkheid dragen bij het niet 
respecteren van deze maatregel. Bij herhaaldelijk negeren van deze verplichting kan 
de toegang tot de schietinrichting ontzegt worden. 

o) De toegang tot de schietstand door de navolgende schutters is slechts mogelijk nadat 
de vorige serie is beëindigt. 

p) De schutter is verplicht om de lege patronenhulzen en lege dozen van patronen in de 
daartoe voorziene manden te deponeren teneinde het terrein netjes te houden. 

q) De benodigde, juiste munitie voor de schietsessies kan aangekocht worden aan de 
balie conform de wettelijke voorwaarden, daar ter beschikking gesteld door de 
erkende wapenhandel WORLDCLASS G&A met erk nr 2/4/2012/00092 dit met het 
doel deel te nemen aan de activiteiten op de schietstand op dezelfde dag en in de 
hoeveelheid noodzakelijk daartoe. 

r) Vermits munitie meestal in standaardverpakkingen verkocht wordt, is het bijgevolg 
onvermijdelijk en dan ook gewettigd om de overblijvende patronen mee naar huis te 
nemen. Deze mogelijkheid bestaat NIET voor de schutters met een voorlopige 
sportschutterslicentie of een dagkaart gezien deze geen munitie kunnen aankopen, 
conform de wapenwetgeving. 

s) Het is ten strengste verboden aan derden om wapens of munitie te verkopen in de 
inrichting. 

t) Bij wijziging van de wet, betreffende het gebruik van de gepaste munitie, zal de 
uitbater van de inrichting zich daar onmiddellijk bij aansluiten. Ieder lid, vast of 
occasioneel, zal zonder tegenspraak de regels door de uitbater gesteld navolgen. 

u) Schutters met een voorlopige sportschutterslicentie of dagkaart zullen hun munitie 
ontvangen van hun begeleider en kunnen niet afgevuurde munitie nooit meenemen 
naar huis. Ze kunnen hun niet afgevuurde munitie wel in bewaring geven bij hun 
begeleider of vertrouwenspersoon met een vergunning die toelaat deze munitie voor 
handen te houden. 

v) Op elke schietinrichting zijn waarschuwingssystemen aanwezig. Door het indrukken 
van de waarschuwingsknop zal op elke inrichting een signaal weerklinken en een 
flitslamp in werking treden. In voorkomend geval dient het vuren onmiddellijk 
gestaakt te worden in elke inrichting en dienen alle wapens geopend en ontladen te 
worden . Het laden en hervatten van de schietsessie mag enkel gebeuren nadat het 
geluidsignaal en de flitslamp is gereset door de uitbater of één van zijn 
vertegenwoordigers.  
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23. In de kantine worden geen wapens toegelaten, niet onverpakt of verpakt. Deze dienen in de 

persoonlijke voertuigen opgeborgen te worden. Iedereen draagt de verantwoordelijkheid op 
het degelijk opslaan en beveiliging tegen diefstal. 
 

24. Geen enkel wapen mag gemanipuleerd, gekuist, uitgestald of getoond worden in de kantine. 
Op generlei wijze mogen wapens onbewaakt achterblijven op de inrichting.  
 

25. Telkens een wapen ter hand wordt genomen ,hetzij voor gebruik ,hetzij voor het opbergen 
verzekert men zich van de veiligheidsstand. Het wapen is steeds geopend en ontladen. Het 
wapen mag pas geladen worden wanneer de schutter zich op de schietstand bevind en op de 
plaats staat waar hij mag vuren.  De geweren dienen steeds geopend te zijn wanneer men 
zich naar de desbetreffend stand begeeft of van de stand naar zijn voertuig. 
 

26. De loop mag nooit op een persoon gericht worden, wie dit toch doet begaat een zware fout 
en zal onmiddellijk uitgesloten worden van verder gebruik van de inrichting en onmiddellijk 
de inrichting dienen te verlaten.  
 

27. Personen die betrapt worden met illegale wapens (ook wat betreft proefbankstempels) 
zullen aanstonds uit de inrichting worden verwijderd en als lid worden geschrapt. De 
gerechtelijke diensten zullen over de inbreuk worden ingelicht. 
 

28. Leden van de openbare macht mogen te alle tijden de schietstand en de aanhorigheden 
betreden teneinde controles uit te voeren op veilig gebruik van het wapen en de bijhorende 
munitie. 
 

29. Het lid  verzekert zich bij het verlaten van de stand dat hij niets heeft achtergelaten. Het is 
verboden om te sluikstorten, bij overtreding wordt de betrokkene de toegang ontzegd en 
wordt alle afval op deze persoon zijn kosten verwijderd. 
 

30. Lege hulzen dienen in de daarvoor aangewezen tonnen gedeponeerd worden, evenals lege 
karton van hulzen in deze voor karton, etc……..  De uitbater of één van zijn 
vertegenwoordigers  zal iedere dag dat er geschoten wordt een visuele controle van de 
installatie doen en nagaan of de  nodige veiligheidsartikelen aanwezig zijn. Wekelijks worden 
de zones rond het schietterrein opgekuist. Driemaandelijks worden de stukgeschoten 
kleiduiven opgeruimd en via een container afgevoerd. 
 

31. De Club is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen ten allen tijde. Bij brand doet de 
uitbater of één van zijn vertegenwoordigers onmiddellijk beroep op de brandweer(tel.112). 
De schutters zullen hun wapens ontladen en zich naar de verzamelplaats begeven op veilige 
afstand.  Om het even welk incident dient aan een verantwoordelijke te worden gemeld. 
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32. Privacy gegevens en GDPR :  

De aangesloten leden van geven hun toestemming dat WSA hun persoonlijke gegevens 
bijhoud en dit louter voor administratieve doeleinden, voor aanvraag van verzekeringen, de 
sportschutterslicenties bij de federaties, etc..  WSA benadrukt dat deze gegevens enkel 
vrijgegeven worden aan de officiële overheidsinstanties die erom verzoeken en dat deze niet 
ter inzage zijn voor onbevoegden zoals beschreven in de privacywet. Wanneer een 
aangesloten lid zijn lidmaatschap niet vernieuwt het volgende kalenderjaar dan zullen alle 
gegevens van deze persoon verwijdert worden. 


