
 
AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN ERKENNING WAPENVERZAMELAAR 

 
KONINKRIJK BELGIE - DE HOGE AMBTENAAR VAN DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE 

De Lignestraat 40 - 1000 Brussel - Tel : 02/507.99.11 - Fax : 02/507.99.33 
 

IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER 

Natuurlijke persoon Rechtspersoon 

Naam : Naam van de firma : 

Voornaam : Zetel : Straat : 

Geboorte : Plaats : Datum : Postcode : 

Straat : Gemeente : 

Postcode : Gemeente : Handelsregister nr. : 

Burgelijke 
stand :  

o gehuwd o samenwonend o vrijgezel 
o alleen-

stand 
BTW nr. : 

Tel/GSM :                           

Mail :     

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN  
De aanvraag betreft het verkrijgen van : 
□ een bewijs van erkenning voor een museum of een verzameling – model nr. 3 

voor verzameling   □ van vergunningsplichtige vuurwapens en hun munitie en laders   
                         □ van munitie van vergunningsplichtige vuurwapens   
                         □ van laders 

De gewenste activiteiten zijn : 

□ de verzameling 
□ betreffende een welbepaalde periode in de 

geschiedenis 
welke : 

 
□ betreffende de geschiedenis van de techniek van 

de bewapening 
welke : 

 □ betreffende een geografisch thema welke :                                                                                      

 
Precieze inhoud van het gekozen thema : 
 
 
 
 
Het thema dient beperkt te zijn in de tijd, op geografisch vlak of op technisch vlak. Volgende voorbeelden of een combinatie ervan zijn mogelijk : 
■ Een bepaalde periode in de geschiedenis, nl. wapens gebruikt in een welbepaald conflict of een bepaalde periode (vb. wapens WOII) ; 
■ De technische geschiedenis van de bewapening, nl. wapens vervaardigd door een bepaalde fabrikant, wapens met een bepaald systeem van ontsteking, enz. In dit geval is een 
combinatie met een afbakening in de tijd wenselijk opdat de verzameling eindig zou zijn ; 
■ Een geografisch thema, nl. wapens gemaakt in dat land, of gebruikt door dat leger, enz. In dit geval is een combinatie met een afbakening in de tijd soms wenselijk opdat 
de verzameling eindig zou zijn. 
LOKALISATIE VAN DE ACTIVITEITEN 
Adres van de plaats of plaatsen waar de activiteiten worden uitgeoefend (melden of andere activiteiten, die het voorwerp van de erkenning 
uitmaken, in andere provincies plaatsvinden of zouden moeten plaatsvinden) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN 
 Een uittreksel uit het strafregister dat ten laatste drie maanden voor de indiening van de aanvraag werd opgemaakt. Indien de aanvrager een 

rechtspersoon is, moet dit worden bijgevoegd voor iedere bestuurder, zaakvoerder, commissaris of persoon aangesteld voor het bestuur of het beheer. 
 Elk document in verband met de identificatie van de aanvrager en zijn activiteiten (o.a. kopie identiteitskaart – beide zijden –, statuten 

rechtspersoon). 
 Voor verzameling van vuurwapens : een volledige lijst van alle vuurwapens in het bezit van de aanvrager, samen met een kopie van elke vergunning 

tot het voorhanden hebben ervan. Vermeld welke wapens vallen onder het thema. 
 Voor verzameling van laders : een volledige lijst van alle laders in het bezit van de aanvrager. 

Gedaan te  
                                             

, op  

Handtekening van de aanvrager  



 


