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Inleiding:
Als gemachtigde schietsportfederatie kan FROS praktische en theoretische proeven afnemen van
kandidaat-schutters. De theoretische proeven zijn enkel geldig in het kader van de aanvraag van een
sportschutterslicentie. De praktische proeven zijn zowel geldig in het kader van de federale regelgeving
rond wapens, bij de aanvraag van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen als bij
de aanvraag van een sportschutterslicentie. Door het opleggen van deze proeven willen de wetgever en
de decreetgever garanties inbouwen zodat wapenbezit voorbehouden wordt aan personen die de
toepasselijke regelgeving kennen en die veilig met een wapen kunnen omgaan.
Als federatie heeft FROS de verantwoordelijkheid om het sportschieten op een veilige manier te
organiseren. Onveilige handelingen met vuurwapens leiden bijna steeds tot lichamelijk letsel. Een kleine
onoplettendheid kan zware gevolgen hebben. Daarnaast moet de federatie waken over het imago van
onze sport als een zeer veilige sport. Gelukkig zijn ongevallen uiterst zeldzaam. Het is dan ook geen
verrassing dat het risico verbonden aan onze sport door de verzekeringsmaatschappijen laag wordt
ingeschat.
Het gebruik van een vuurwapen op een schietstand veronderstelt dat de schutter de
veiligheidsmaatregelen kent en strikt naleeft. 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.
De veiligheidsregels worden aan de schutters aangeleerd door de initiators en verantwoordelijken van
de club. Zij dienen bij hun leden een attitude aan te brengen waarin het naleven van
veiligheidsmaatregelen een tweede natuur wordt van de gebruikers van de schietstanden.
Bestuursleden, verantwoordelijken van clubs, arbiters, organisatoren van wedstrijden en examinatoren
dienen altijd het goede voorbeeld te geven.
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 examinator wordt gerespecteerd
door de overheid bij het toekennen van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunning
plichtig wapen. Ook de federatie steunt zich op het oordeel van een examinator bij het al dan niet
toekennen van een sportschutterslicentie.
Bij het afnemen van de proeven wordt een bijzonder vertrouwen gesteld in de examinator. Deze moet
een onafhankelijk oordeel kunnen vormen over de geëxamineerde. Hij moet zonder enige inmenging
kunnen beslissen of de kandidaat al dan niet slaagt.

Landelijk coördinator FROS:
examencentra@FROS.be

Gunther Herregodts
gunther.herregodts@fros.be – GSM: 0477/99.01.62
Blz: 3

Deontologische code voor de examinatoren van FROS Multisport Vlaanderen

maatschappelijke zetel:Boomgaardstraat 22 B35. 2600 Berchem

Tevens moet hij juist zijn in zijn oordelen en betrouwbaar. Attesten van slagen van proeven zullen enkel
geloofwaardig zijn als er een kader is waarbinnen de integriteit en de onafhankelijkheid van de
examinatoren verzekerd zijn.
Het is om deze reden dat de Vlaamse overheid de federatie ertoe verplicht heeft om in een intern
reglement te bepalen hoe de proeven worden georganiseerd. Tevens moet de federatie de criteria
bepalen voor de selectie van de examinatoren van de praktische proef. In dit kader vindt de federatie het
belangrijk dat een examinator een “deontologische code” naleeft. Deze code omschrijft een aantal
gedragslijnen die door de aangestelde examinatoren dienen te worden gevolgd. Het onderschrijven van
de deontologische code is een voorwaarde om als examinator te kunnen worden aangesteld. Elke
examinator dient de code strikt na te leven.
FROS heeft examinatoren en actieve examinatoren.
Examinatoren zijn personen die in de testen voor examinator geslaagd zijn maar op dit moment geen
proeven mogen afnemen in naam van FROS. Zij kunnen door de landelijk coördinator opgeroepen
worden om als actief examinator praktische proeven te gaan afnemen. Zij moeten echter expliciet en
schriftelijk aangesteld worden door FROS.
Actieve examinatoren zijn examinatoren die in de testen voor examinator geslaagd zijn, alle bijscholing
gevolgd hebben en regelmatig examens afnemen na overleg en in opdracht van de landelijk coördinator
van de examencentra van FROS.
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Deze deontologische code valt uiteen in de volgende delen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Onafhankelijkheid van de examinator
Integriteit van de examinator
Procedures en geschillen
Regels voor de organisatie van examens
Te evalueren punten bij de hanterings- en schietproef ( praktische examen )
Het theoretische examen
Opleiding van examinatoren / Aanstellen examinatoren
Lijst aangestelde Actieve examinatoren / landelijk coördinatoren
Onkosten vergoeding voor de examinatoren / organiserende clubs
Examencentra

1. Onafhankelijkheid van de examinator
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.
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
landelijk coördinator hiervan in te lichten. De landelijk coördinator kan dan beslissen om de betrokken
proef of proeven te laten afnemen door een andere examinator.
De examinator mag niet alleen een eindoordeel vellen in de proeven waarbij de kandidaat aangesloten is
bij dezelfde schuttersvereniging als de examinator. Hetzelfde geldt indien de kandidaat is aangesloten bij
een schuttersvereniging die gebruik maakt van dezelfde schietstand als de schuttersvereniging waarvan
de examinator lid is.
Tijdens een praktisch examen zijn steeds minstens twee examinatoren aanwezig. Er is minstens één
examinator die als hoofdclub een club heeft die de examens niet mee organiseerde. Bij de beoordeling
van de kandidaat is er ook minstens één examinator die als hoofdclub een club heeft die de examens
niet mee organiseerde.
De hoofdclub van een examinator is de club waar hij minstens 10 schietbeurten behaalt. Een examinator
kan meer dan één hoofdclub hebben. De hoofdclub van de onafhankelijke examinator kan niet in
dezelfde schietstand gehuisvest zijn als de club die de examens afneemt.
De landelijk- en regio coördinatoren treden altijd op als onafhankelijk examinator.
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Een examinator mag geen examens afnemen van een kandidaat die bloed-of aanverwant is tot in de
vierde graad.
Een examinator mag geen erkend wapenhandelaar zijn tenzij hij expliciet schriftelijk toelating vraagt aan
de landelijk coördinator en zijn neutraliteit bij het afnemen van examens gegarandeerd is..
De bestuursleden van de Federatie of van de aangesloten clubs mogen op geen enkele manier
tussenkomen bij de landelijk coördinator, of de examinatoren om het oordeel over een examen te
beïnvloeden. Enkel de landelijk coördinator is bevoegd om toezicht te houden op de organisatie van de
examens en de naleving van deze deontologische code. Hij kan hierover rapporteren aan de Raad van
Bestuur van de Federatie. Een examinator dient zich nooit te verantwoorden ten aanzien van een
bestuurslid. Indien genoemde bestuursleden zelf optreden als examinator dienen zij zich te schikken
naar de richtlijnen die gegeven worden door de landelijk coördinator voor het afnemen van de examens.
In geen geval mogen zij punten die betrekking hebben met het afnemen van examens in individuele
gevallen op de agenda brengen van vergaderingen van een Raad van Bestuur.
Enkel de landelijk coördinator kan duplicaten van attesten onderteken.
Enkel de landelijk coördinator kan alleen examens afnemen zonder assistentie van een 2e examinator.

2. Integriteit van de examinator
De examinator dient zich strikt te houden aan alle door de overheid en door de federatie opgelegde
regels. Hij mag de door de kandidaat gestelde handelingen enkel toetsen aan de normen zoals die zijn
opgenomen in het reglement van de federatie. Daarbij dient hij steeds correct te zijn.
Om de integriteit van de examens ten aanzien van derden te waarborgen, kan een attest van slagen van
de proef enkel worden ondertekend door minstens 2 examinatoren. Eén examinator heeft als hoofdclub
een club die de examens niet meer organiseerde. De hoofdclub van de onafhankelijke examinator kan
niet in dezelfde schietstand gehuisvest zijn als de club die de examens afneemt.
De examinator dient steeds de redenen voor zijn beoordeling toe te lichten aan de kandidaat die daarom
verzoekt.
De examinator moet de in het reglement bepaalde attesten steeds correct en naar waarheid invullen.
Na de examens bezorgd de examinator de landelijk coördinator een lijst met de resultaten van de
afgenomen proeven en de volgnummers van de uitgereikte attesten via email of brief.
(examencentra@fros.be ) Deze rapportering dient binnen de 3 werkdagen te gebeuren.
De reputatie van een examinator moet onbesproken zijn en mag op geen enkele manier in vraag kunnen
worden gesteld. De examinator moet steeds de leden correct inlichten over de toepasselijke regelgeving.
Bij twijfel hierover kan hij alle inlichtingen inwinnen bij de Federatie. Tevens dient hij een voorbeeld te
zijn voor de leden voor wat betreft het veilig manipuleren van een wapen.
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Een door FROS aangesteld examinator is bevoegd om examens af te nemen welke door FROS Multisport
Vlaanderen georganiseerd werden. Hij mag zijn hoedanigheid van FROS examinator niet gebruiken in
dienst van een andere overheid of organisatie.

3. Procedures en geschillen
Geschillen over de naleving van deze code door een examinator worden steeds doorgegeven aan de
landelijk coördinator. De landelijk coördinator lost het geschil op. De landelijke coördinator kan aan
examinatoren die handelen in strijd met de toepasselijke regelgeving, met het intern reglement van de
Federatie of met deze deontologische code een verwittiging geven. Een examinator die reeds een
verwittiging kreeg, kan door de landelijk coördinator worden geschorst of uitgesloten. Hij dient zijn
beslissing te rapporteren aan de Raad van Bestuur van de Federatie.
Er is sprake van een zware inbreuk, indien de inbreuk gevolgen had ten aanzien van overheden, indien
de inbreuk de reputatie van de Federatie in het gedrang brengt of indien de inbreuk aanleiding geeft tot
manifest onveilig gedrag. Bij een zware inbreuk kan de landelijk coördinator beslissen om de examinator
te schorsen of uit te sluiten. Hij dient zijn beslissing te rapporteren aan de Raad van Bestuur van de
Federatie.
Geschillen met een kandidaat over het correcte verloop van een examen worden opgelost door de
landelijk coördinator.
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4. Regels voor de organisatie van examens
Een examinator die een Praktische schiet en hanteringsproef organiseert, moet vooraf via email of brief
het examen melden bij de landelijk coördinator. Deze melding moet 48h voor het examen aankomen bij
de landelijk coördinator. De plaats, datum, tijdstip van het examen en de naam van de 2e examinator
moeten duidelijk vermeld zijn. Het te gebruiken email adres is: examencentra@FROS.be Het adres waar
per brief een examen kan aangemeld worden, is het adres van de federatie, Boomgaardstraat 22 b35 te
2600 Berchem
Het document dat de sportschutter ontvangt (attest van slagen in de schiet- en hanteringsproef )
dient ondertekend te worden door beide examinatoren. Zij vermelden duidelijk hun naam onder hun
handtekening. Alle velden dienen correct ingevuld te worden . Het volgnummer van het afgeleverde
attest moet doorgegeven worden via de xls lijst met de rapportering van de proef. Bij niet slagen
ontvangt de kandidaat geen attest. Het is wel noodzakelijk te rapporteren via de xls tabel dat de
kandidaat niet geslaagd was.
Na ieder examen zal de organiserende examinator de landelijk coördinator een email of brief sturen
waarin hij meldt van welke schutters een examen werd afgenomen. Hij vermeld tevens of die schutters
geslaagd waren in hun praktische of theoretische proef met vermelding van de categorieën.
Voor de rapportering wordt het Excel blad gebruikt dat iedere examinator heeft ontvangen van de
landelijk coördinator. Het is uiterst belangrijk dat ook de attest volgnummers vermeld worden in de
excell tabel die FROS ontvangt.
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5. Te evalueren punten bij de hanterings- en schietproef (praktisch examen)

Categorie: ABCD
De punten die gecontroleerd worden zijn:
- Laden, ontladen en ontwapenen van het wapen
- Schieten met het wapen
- Velduiteenname ( indien geen gereedschap nodig)
- Hanteren en gebruiken, in een schietstand, van het wapen uit de betreffende wapencategorie
- Gebruik van de richtapparatuur
- Beheersen van de schietrichting en de terugslag
- Reactie op een alarmsignaal
- Reactie bij hapering of ketser
- Loop steeds in de richting van het doel
- Geen geladen wapen neerleggen
- Geen geladen wapen tonen of overhandigen aan derden
- 70% van de schoten moeten in de kaart geschoten worden op 25m afstand.
( standaard doel voor de geschoten discipline )

Categorie E
De punten die gecontroleerd worden zijn:
- Laden van het wapen
- Wat te doen indien een schot niet afgaat?
- Schieten met het wapen
- Hanteren en gebruiken, in een schietstand van het wapen uit de betreffende wapencategorie
- Gebruik van de richtapparatuur
- Beheersen van de schietrichting en de terugslag
- Reactie op een alarmsignaal
- Reactie bij hapering of ketser
- Loop steeds in de richting van het doel
- 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
- Wat is de maximum lading die in het wapen mag gebruikt worden?
- Kennis van type poeder dat mag gebruikt worden.
- 70% van de schoten moeten in de kaart geschoten worden op 25m afstand.
( standaard doel voor de geschoten discipline )
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6. Het theoretische examen
Het theoretisch examen wordt afgenomen aan de hand van de lijsten met vragen die door het FROS ter
beschikking gesteld werden.
Het volgnummer van de uitgereikte attesten dient mee aan FROS gerapporteerd te worden via de excell
tabel binnen de 3 werkdagen.
Het te gebruiken email adres is examencentra@fros.be
De theoretische proeven kunnen ondertekend worden door 1 examinator.
( niet noodzakelijk dat er 2 examinatoren zijn )
De vragenlijsten van de theoretische proef blijven bewaard bij de examinator of examencentrum waar
de examens afgelegd werden.
Deze vragenlijsten dienen gedurende minstens 5 jaar bewaard te worden
Het intern reglement is tevens van toepassing.
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7. Opleiding van examinatoren / Aanstellen examinatoren
De voorwaarden vermeld in het intern reglement zijn van toepassing.
Een kandidaat examinator moet tevens voldoen aan volgende voorwaarden:
- De deontologische code aanvaarden en respecteren
- In het bezit zijn van een sportschutterslicentie voor minstens 4 categorieën
- Jaarlijks slagen in de theoretische proef voor examinatoren indien deze ingericht wordt door
FROS omwille van een wijziging in de wet, deontologische code of intern reglement.
- Eenmalig slagen in de praktische proef voor examinatoren.
De landelijk coördinator kan weigeren examinatoren aan te stellen indien hiervoor specifieke redenen
zijn. Deze weigering dient binnen de 2 maanden bevestigd te worden door de raad van bestuur van
FROS. De kandidaat examinator zal de redenen van de weigering schriftelijk ontvangen nadat de raad
van bestuur de beslissing bevestigd heeft.
FROS raadt alle examinatoren aan om bij VTS een opleiding tot initiator te volgen.
Telkens een cursus georganiseerd wordt zal de landelijk coördinator alle examinatoren die nog geen
initiator zijn van deze cursus op de hoogte brengen. De onkosten van de cursus worden betaald door
FROS indien de kandidaat geslaagd is.
De actieve examinatoren welke een bijscholing omwille van een wijziging in de wet, deontologische code
of intern reglement niet volgen worden automatisch geschrapt van de lijst met actieve examinatoren.
Een examinator die minder dan 10 examens afneemt per jaar kan door de landelijk coördinator
geschorst worden. Alle examinatoren die jaarlijks geen 10 examens afnemen worden automatisch van
de lijst met actieve examinatoren verwijderd. Alvorens een niet actieve examinator terug examens kan
afnemen moet hij mogelijk een bijscholing volgen. De landelijk coördinator moet de niet actieve
examinatoren expliciet toelating geven om een examen te mogen afnemen.
Enkel Actieve examinatoren mogen via de examencentra aangemeld worden als examinatoren voor de
door hen geplande praktische proeven.
Indien een examinator, die geen actieve examinator is, aangesproken wordt om praktische proeven af te
nemen moet deze eerst contact opnemen met een landelijk coördinator en nagaan hoe hij terug actief
examinator kan worden.
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8. Lijst aangestelde Landelijk / Regio Coördinatoren / (hoofd)examinatoren
Examinatoren:
FROS zal na het volgen van de cursus een aantal examinatoren / actieve examinatoren aanstellen.
Indien een club een actief examinator wil inschakelen voor een praktische proef dan kan de club
kandidaten opvragen bij de landelijk coördinator via email examencentra@fros.be .

Hoofdexaminator:
FROS heeft geen hoofd examinatoren.

Regio coördinator:
Er zijn momenteel, ( Juli 2018) vijf regio coördinatoren aangesteld.
Zij ondersteunen de landelijk coördinator en werken onder zijn toezicht.
Iedere Regio Coördinator is verantwoordelijk voor de opvolging en de goede werking van de
examencentra in zijn regio.
De regio coördinatoren zijn:
Regio West-Vlaanderen
Regio Oost-Vlaanderen
Regio Antwerpen / FKPA
Regio Limburg / Kempen
Regio Vlaams Brabant

André Hoogewys
Geert Nys
Jef Adams
Liesbet Boogaerts
Pascal Van Hoegaerden

Landelijk coördinator:
Er is momenteel, ( Juli 2018) één landelijk coördinator aangesteld.
Hij werkt onder toezicht van het FROS-bestuur .
De landelijk coördinator is:
Gunther Herregodts ( Toezicht op examencentra en FROS bestuurslid )
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9. Onkostenvergoeding voor de examinatoren / organiserende clubs
De sportschutter betaalt 12€ voor alle af te leggen praktische proeven die op dezelfde dag afgelegd
worden. Theoretische proeven zijn gratis.

De 12 euro die per schutter ontvangen werd wordt meteen na de examens verdeeld als volgt:
Case 1: examinators zijn geen initiator.
Organiserende club = 7€
Examinator 1 = 2,5€
Examinator 2 = 2,5€
Case 2: 1 examinator is initiator.
Organiserende club = 5€
Examinator 1 = 4,5€
Examinator 2 = 2,5€
Case 3: beide examinators zijn initiator.
Organiserende club = 3€
Examinator 1 = 4,5€
Examinator 2 = 4,5€
In onderling akkoord met de club waar de examens doorgaan mogen er andere onkostenvergoedingen
afgesproken worden indien de kostprijs voor de schutters beperkt blijft tot 12€ voor het examen
vermeerderd met de eventuele kostprijs voor munitie of huur van een wapen
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10.

Examencentra

FROS heeft per regio permanente en niet permanente examencentra.

Permanente examencentra
Permanente examencentra kunnen maandelijks één of meerdere examens inrichten (volgens de regels
voor de organisatie van examens)
De permanente examencentra zijn:
West-Vlaanderen:

Coppens schietsport centrum
Raptor shooting club
Rista vzw
Schietstand aan Zee

Oost-Vlaanderen

Schooting Gallery
The Chapel
Knurroo

Antwerpen / FKPA

Argentum
Hobsor
HSV
.30M1-B

Limburg / Kempen

RSVL
Winchester Club
DMST

Vlaams Brabant

Trefpunt
VPSG

Landelijk coördinator FROS:
examencentra@FROS.be

Gunther Herregodts
gunther.herregodts@fros.be – GSM: 0477/99.01.62
Blz: 14

Deontologische code voor de examinatoren van FROS Multisport Vlaanderen

maatschappelijke zetel:Boomgaardstraat 22 B35. 2600 Berchem

Niet permanente examencentra
Niet permanente examencentra kunnen examens inrichten onder bepaalde voorwaarden, deze
voorwaarden zijn:
- Minimum 5 kandidaten hebben
- Vooraf doorgeven wie de examinatoren zijn en wie de ‘onafhankelijke’ examinator is.
- Voorafgaandelijke toestemming hebben van de regio Coördinator.
De regio coördinator kan van deze voorwaarden afwijken. Hij zal zijn beslissing doorgeven aan de
landelijk coördinator.
De Historische schuttersgilden blijven als autonome regio verder werken onder toezicht van de landelijk
coördinator.

Landelijk coördinator FROS:
examencentra@FROS.be

Gunther Herregodts
gunther.herregodts@fros.be – GSM: 0477/99.01.62
Blz: 15

