AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN VERGUNNING TOT HET
DRAGEN VAN EEN VERGUNNINGSPLICHTIG WAPEN
KONINKRIJK BELGIE - DE HOGE AMBTENAAR VAN DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE
De Lignestraat 40 - 1000 Brussel - Tel : 02/507.99.11 - Fax : 02/507.99.33 - E-mail : armes.wapens@bps.brussels

IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER
Naam :
Voornaam :
Geboorteplaats en datum :
Woonplaats :
Postcode :
Gemeente :
Nationaliteit :
Beroep :
Gsm-nummer :
E-mailadres :

KENMERKEN VAN HET WAPEN WAARVOOR DE WAPENDRACHT WORDT
AANGEVRAAGD
Aard :
Merk :
Model :
Type :
Kaliber :
Serienummer :
Machtiging tot het voorhanden hebben afgeleverd door :
Nummer :
Datum :

INLICHTINGEN
Reden van aanvraag :  Persoonlijke verdediging
Argumenten die het motief aantonen :

Bezoekt u regelmatig een schietstand :
Naam schietstand :
Adres schietstand :
Sinds wanneer (precieze datum) :

 ja

 Beroepsactiviteit

 nee

BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN
 Desgevallend

een attest van het regelmatig bezoeken van een schietstand (een kopij van een
lidkaart volstaat niet )
 Medisch attest afgeleverd door een erkende arts (MB 16-10-2008)
 Een kopie van de machtiging tot het voorhanden hebben van het wapen voor hetwelk een
wapendrachtvergunning aangevraagd wordt
 Een R/V kopie van de identiteitskaart
 Een pasfoto (enkel bij een nieuwe aanvraag)
Gedaan te :
Op :

Handtekening :

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Informatie en toegang tot persoonlijke gegevens
zie bijlage (door u te bewaren)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Informatie en toegang tot persoonlijke gegevens
(Verordening – EU – 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens – Algemene verordening
gegevensbescherming)
Identiteit- en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke :
De Hoge Ambtenaar van de Brusselse agglomeratie
Lignestraat 40 te 1000 Brussel
Doel van de verwerking en wettelijke basis :
De gegevens worden verzameld als onderdeel van de afgifte van een vergunning tot het voorhanden
hebben van een vuurwapen of een draagvergunning van een vuurwapen of een Europese vuurwapenpas
of een wapenhandelaarserkenning of een erkenning voor een schietstand of een verzamelaarserkenning
of een bijzondere erkenning of een vervoerderserkenning of in het kader van de vijfjaarlijkse controle
voor de vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen of een wapenhandelaarserkenning
of een erkenning voor een schietstand of een verzamelaarserkenning of een bijzondere erkenning of een
vervoerderserkenning. De verzamelde gegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt.
Wettelijke basis :
De wet van 8 juni 2006 houdende de regeling van economische en individuele activiteiten met wapens
(wapenwet); Koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wapenwet; Koninklijk
besluit van 29 december 2006 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 8 juni 2006
houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens; Koninklijk besluit
betreffende de Europese Vuurwapenpassen.
Ontvangers van de gegevens :
De gegevens worden meegedeeld aan de bevoegde overheidsinstanties waaraan tijdens de procedure
een advies moet worden gevraagd, in overeenstemming met de wapenwetgeving.
Bewaartermijn van de gegevens :
De gegevens worden gedurende de noodzakelijke periode bewaard om te voldoen aan de toepasselijke
wettelijke en reglementaire bepalingen.
De gegevens worden bewaard zolang de persoon in het bezit is van een vergunning, kaart of erkenning
waarnaar hierboven wordt verwezen.
In het geval van het overlijden van de vergunninghouder of in geval van verkoop/afstand/export van de
wapens, wordt het dossier vernietigd indien het laatste vastgestelde recht (retributie) dateert van meer
dan 7 jaar geleden. Computergegevens worden ook vernietigd.
In geval van intrekking of weigering worden de gegevens onbeperkt in tijd bewaard (tot het overlijden
van de persoon: dan wordt het dossier vernietigd, indien het laatste vastgestelde recht meer dan 7 jaar
bedraagt).
Rechten :
In overeenstemming met de voornoemde verordening, hebt u het recht om de verantwoordelijke voor de
hierboven vermelde verwerking te vragen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze
te corrigeren (contact functionaris voor gegevensbescherming: mail : dpo@bpv.brussels ; tel : +32 2
507 99 11).
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
(Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be ; tel : +32
(0)2 274 48 00).

