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Wettelijke bekendmakingen 

12. Besluit van de gouverneur inzake de controles op de naleving van  

de veiligheidsmaatregelen (Afdeling Federale Overheid – cel Wapens) 

 

Betreft: bepalingen van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring 
geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen. 
 
Aanwijzing van de diensten die belast zijn met de controles op de naleving van de 
veiligheidsmaatregelen zoals wordt bepaald in het koninklijk besluit van 24 april 1997. 
 
I. Toepasselijke wetgeving en reglementering  

 
- wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens,  
meer bepaald artikel 35; 
- koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het 
voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie, zoals gewijzigd bij koninklijk 
besluit van 14 april 2009, meer bepaald artikel 7; 
- omzendbrief 25 oktober 2011 van de toepassing van de wapenwetgeving. 
 

II. Motivering 
 
Artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 april 1997 bepaalt dat de gouverneur voor zijn provincie de 
diensten aanwijst, belast met de controle op de naleving van de door dit besluit opgelegde 
veiligheidsmaatregelen. Hiervoor dient jaarlijks een lijst te worden bekendgemaakt in het Provinciaal 
Bestuursmemoriaal. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De hiernavermelde lokale politiekorpsen worden op hun grondgebied van hun lokale 
politiezone belast met de controles op de naleving van de het koninklijk besluit van 24 april 1997 
opgelegde veiligheidsmaatregelen: 
 

voor het arrondissement Leuven: de lokale politie van de politiezones: Leuven, Hageland, 
Getevallei, Lubbeek, HERKO, Aarschot, Haacht, Demerdal-DSZ, Voer en Dijl, BRT; 
 
voor het arrondissement Halle-Vilvoorde: de lokale politie van de politiezones: Zaventem, 
WOKRA, Druivenstreek, Rode, Pajottenland, Dilbeek, TARL, AMOW, KLM, Grimbergen, 
Vilvoorde-Machelen, KASTZE en Zennevallei. 

 
Artikel 2: Dit besluit wordt gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal van de provincie Vlaams-Brabant. 
 
 
Leuven, 10 augustus 2020 
 
 
 
De gouverneur, 
(g) Lodewijk DE WITTE 


