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AANVRAAG TIJDELIJKE ERKENNING INZAKE WAPENS EN MUNITIE 
 
Artikel 5 Wapenwet 

  
  

IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER 
Naam van de aanvrager 
 
 
 

Naam van de uitbater (bij rechtspersoon) 

Adres of zetel (bij rechtspersoon) van de aanvrager 
 
 
 

Postcode Gemeente 

E-mailadres: 
 

Rijksregisternummer (bij natuurlijk persoon): 
 

Enkel in te vullen indien de aanvrager een rechtspersoon (b.v. BVBA, NV, …) is: 
 

 Rechtsvorm 
   
   

Ondernemingsnummer 
 

Datum oprichting Datum laatste statutenwijziging 

 Identiteit van de leden van de raad van bestuur 

 Naam en voornaam Rijksregisternr. Adres (straat, nummer, postcode, gemeente) Functie Sedert 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

LOKALISATIE EN DATUM VAN DE DOOR DE TIJDELIJKE ERKENNING BEDOELDE ACTIVITEITEN  
 

Straat en nummer 

 

 

 

 

Postcode Gemeente 

Datum van de tijdelijke activiteiten: 
 
 
 
 
 

 
 

 

Privacy en voorwaarden:  Voor meer info en voor de uitoefening van uw rechten verwijzen wij u door naar de website https://ibz.be/nl/persoonsgegevens



 

 

Aanvraag tijdelijke erkenning inzake wapens en munitie 

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN  WAARVOOR DE TIJDELIJKE ERKENNING WORDT 
AANGEVRAAGD 
 
 
 
 

Categorie van wapens en/of munitie waarop de 
activiteiten betrekking hebben 
 
□ enkel vrij verkrijgbare wapens en bijhorende 
munitie 
 
□ vergunningsplichtige wapens en/of vrij verkrijgbare 
wapens en bijhorende munitie 
 
□ enkel munitie 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VERPLICHT BIJ TE VOEGEN STUKKEN 
 

 
- Indien de aanvrager een natuurlijke persoon is: 

o Een uittreksel uit het strafregister van de 
aanvrager. Dit uittreksel moet een origineel 
exemplaar zijn dat werd opgemaakt ten 
laatste drie maanden voor de indiening van  
de aanvraag; 

 
- Indien de aanvrager een rechtspersoon is: 

o Een gecoördineerde versie van de statuten; 
o Een uittreksel uit het strafregister van alle 

leden van de raad van bestuur. Het 
uittreksel moet een origineel exemplaar zijn 
dat werd opgemaakt ten laatste drie 
maanden voor de indiening van de 
aanvraag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondergetekende(n)* 
                    
□  vraagt/vragen de tijdelijke erkenning inzake wapens en munitie; 
                  
□  verklaart/verklaren dat de ingevulde en/of bijgevoegde gegevens met de werkelijkheid  overeenstemmen en volledig zijn; 
 
 □ voegt/voegen de volgende documenten bij de aanvraag: 
 
                             -……... 
 
                             -………  
 
                             -……... 
 
                             -………  
 
 
  
 
 
Opgemaakt te ………………………., op …………………………………………..(datum). 
 
 
Na(a)m(en), handtekening(en) en functie(s) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
* De perso(o)n(en) die gemachtigd is (zijn) de aanvrager rechtsgeldig te verbinden. 

Privacy en voorwaarden:  Voor meer info en voor de uitoefening van uw rechten verwijzen wij u door naar de website https://ibz.be/nl/persoonsgegevens
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