
 

 

 

Aanvraag tijdelijke erkenning schietstand 

 

 
 

 

 

 

AANVRAAG TIJDELIJKE ERKENNING SCHIETSTAND 

 
Artikel 20 wapenwet 
Koninklijk Besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van de schietstanden  
 
  

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 erkende persoon een rechtspersoon (b.v. een vzw, bvba, nv, …) is 
 

 Rechtsvorm 
   
   
 

Ondernemingsnummer 
 

Datum oprichting Datum laatste statutenwijziging 

 Huidige samenstelling raad van bestuur 
 

 Naam Rijksregisternr. Adres (straat, nummer, postcode, plaats) 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



 

 

 

Aanvraag tijdelijke erkenning schietstand 

GEGEVENS MET BETREKKING TOT DE TIJDELIJKE SCHIETSTAND 
Ligging van de tijdelijke schietstand 

Straat en nummer 

 

 

Postcode Gemeente 

Beschrijving van de activiteiten van de tijdelijke 
schietstand: 

Volgende wapens worden gebruikt, kruis aan wat past  

 
Type 

 
Max. afstand 

 handvuurwapens  

 lange wapens getrokken loop  

 lange wapens gladde loop  

 zwartkruitwapens  

Datum waarop de (kleiduif)(weide)schieting plaatsvindt: 
 
 

 

IDENTITEIT VAN DE EFFECTIEVE UITBATER VAN DE TIJDELIJKE SCHIETSTAND 
 

 

Naam: 
 
 

 

Voornamen: 
 
 

 

Adres: 
 
 

 

Plaats en datum van geboorte: 
 
 

 

Nationaliteit: 
 
 

 

E-mailadres: 
 
 

 

VERPLICHT BIJ TE VOEGEN STUKKEN 
 

 
 uittreksel strafregister natuurlijke persoon – uitbater. Dit 

uittreksel moet een origineel zijn en mag niet ouder zijn dan 
3 maand; 

 indien de erkende persoon een rechtspersoon is: 
 gecoördineerde versie van de statuten; 
 uittrekstel strafregister (origineel, minder dan drie 

maand oud) van elk lid van de Raad van Bestuur 
 een liggingsplan waarop het (de) terrein(en) waar de 

(kleiduif)(weide)schieting zal plaatsvinden duidelijk 
afgebakend is (zijn) 

 het schriftelijk akkoord van alle eigenaars en eventuele 
pachters van de gronden waarop de 
(kleiduif)(weide)schieting plaatsvindt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierbij verklaar ik de erkenning als uitbater van een tijdelijke schietstand te willen aanvragen. Ik verklaar dat alle gegevens zoals 
hierboven vermeld en zoals opgenomen in de bijlagen, die integraal deel uitmaken van deze aanvraag, juist en volledig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
handtekening 
(hoedanigheid) 

 

 

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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