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AANVRAAG ERKENNING WAPENVERZAMELAAR 
 
Artikel 6 Wapenwet 

  
  

IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER 
Naam 
 
 
 

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 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

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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LOKALISATIE VAN DE DOOR DE ERKENNING BEDOELDE ACTIVITEITEN  
Vestigingsplaats 

Straat en nummer 

 

 

 

 

Postcode Gemeente 

 

 
Andere lokalen waar de vuurwapens en/of munitie worden opgeslagen 

Straat en nummer 

 

 

Postcode Gemeente 

Straat en nummer 

 

 

Postcode Gemeente 

Straat en nummer 

 

 

Postcode Gemeente 

 
 

OPGAVE VAN EEN OF MEERDERE THEMA’S VAN DE VERZAMELING 

Het thema (of de thema’s) moet(en) de uitbreiding van het museum of de verzameling zowel rechtvaardigen als beperken. Er zijn 

meerdere voorbeelden, of combinaties mogelijk: 

 

 een bepaalde periode van de geschiedenis (bijvoorbeeld: de wapens gebruikt in een welbepaald conflict; of tijdens een 

duidelijk afgelijnde periode in het verleden); 

 

 de technische geschiedenis van de beweging (bijvoorbeeld: de wapens vervaardigd door deze fabrikant, de wapens met dit 

systeem van ontsteking, enz.); 

 

 een geografisch thema (bijvoorbeeld: de wapens gemaakt in dat land, of gebruikt door dat leger, enz.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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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. 

 
Vak voor de administratie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondergetekende(n)* 
                    

 vraagt/vragen de erkenning als wapenverzamelaar; 
 

 verklaart/verklaren dat de ingevulde en/of bijgevoegde gegevens met de werkelijkheid  overeenstemmen en volledig zijn; 
 

 vermeldt op de volgende pagina de vergunningsplichtige vuurwapens die deel uitmaken van de verzameling; 
 

 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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Noteer hier alle vergunningsplichtige vuurwapens die u in de verzameling wenst op te nemen, en voeg er een kopie bij van de 

vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen (model nr.4) of het bericht van registratie van een vuurwapen (model 

nr.9).  

Er moet een duidelijk verband zijn tussen de verzamelde vuurwapens en het opgegeven thema. 

 
AARD 

pistool, revolver, 
karabijn, geweer 

WERKING 
enkelschots, 

repeteer (grendel, 
pomp, hefboom) 

of 
halfautomatisch 

MERK MODEL/TYPE KALIBER SERIENUMMER 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
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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