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Vervaardigen van veiligheidsrnunitie voor draagbare
vuurwapens door partikulieren - Door de bestendige
deputaties van de provincieraden over rt algemeen
opgelegde voorv¡aarden "

De vergunningen worden enkel aan natuurlijke personen
verleend, meestal voor een termijn van tien jaar ; ze slaan alleen op het
vervaardigen van munitie in de woning van de partikulier in een daartoe
bests¿d lokaal ; bij verandering van uroonplaa.ts vervalt de vergunning van
rechtswege "

De vergunning kan altijd ingetrokken worden, onder
meer als de vergunninghouder de voorschriften en voorlitaarden van het vêr-
gunningsbesluit niet naleeft of aIs hij weigert zich te schikken naar de
nieuwe verplichtingen die de bevoegde administratieve overheid hen steeds
kan opleggen"

Ðe bepalingen van de vergunningsbesluiten hebben een
drieledig doel :

- het vervaardigen van patronen voor draagbare vuurwapens mag geen noeßêtls-
waardig risico meebrengen voor de orngeving, wat betekent dat alleen vet-
richtingen toegelaten worden die veilig uitgevoerd worden ;

- het gebruilc van d'e vervaardigd.e patronen (die niet noodzakelijk aan al
de regels van het vak voldoen) mag de veiligheid van derden niet in ge-
vaar brengen, wat onder meer betekent dat deze patronen alleen voor het
strikt persoonlijk gebruik van de vergunninghouder mogen aan$el¡Iend v¡or-
den ;

- het vervaardigen van de patronen mag niet gebeuren in strijd met de
letter of de geest van de wetgeving betreffende het vervaardigen vant
de handel in en het dragen van h¡apens en de handel in munitie"

Op dÍt ogenblík worden de in bijlage I opgenomen bii-
zondere voorbtaa-rden uitgevaardigd"

De vergunning beeft uitwerking van zodra de vergunning-
houder ze ontvangen heeft. Deze is trouwens niet ontslagen van de ver-
plichtingen die voortvloeien uit artikel 28 van het koninklijk besluit van
ì4 ¡uni igtt, geviijzigd door het koninklijk bestuit van 9 januari 1934
(Art. e8 - Uet machtigingsverzoek tot het bezitten van een opslagplaats van
v€¡'trrêer- of oorlogsr¡rapenen of van munitie voor deze wapenen dient gericht
tot de procureur d.es Konings van het arrondissement waar de opslagplaats
gelegen is"




