EXEMPLAAR AANGEVER
KONINKRIJK BELGIE

KENMERKEN VAN HET WAPEN

IDENTITEIT VAN DE HOUDER

Aard:

Naam en voornaam:

Merk

Geboorteplaats en -datum:

Model:

Rijksregisternummer:

MODEL NR 9ter

BERICHT VAN AANGIFTE VAN HET BEZIT VAN EEN
GENEUTRALISEERD WAPEN VERKREGEN DOOR
ERFENIS
(Artikel 3, §2, 3° wapenwet)

Nationaliteit:
Type of benaming:
Nr. identiteitskaart of paspoort:

IDENTITEIT VAN DE ERFLATER
Kaliber:
Naam en voornaam:

Telefoonnummer:
Woonplaats:

Serienummer:
DATUM VAN DE AANGIFTE:
Rijksregisternummer:

Bijzonderheden:
Handtekening
van de houder

Opgelet:
- Bezorg, binnen 3 maanden nadat u eigenaar werd van het wapen, volgende documenten aan de gouverneur van uw verblijfplaats:
- een ingevuld en ondertekend model 9ter (‘exemplaar gouverneur’)
- een kopie van het Europees certificaat van onbruikbaarmaking van de Proefbank (als het wapen geneutraliseerd werd vanaf 8 april 2016)
OF een foto van het wapen in zijn geheel en een close up van de proefbankstempel met de vorm van een gekroonde leeuw (als het wapen geneutraliseerd
werd voor 8 april 2016)
- een document dat bewijst dat de vereffening en verdeling van de nalatenschap werd afgesloten en vanaf welke datum u eigenaar werd van het wapen
(binnen 3 maanden na die datum moet u dit aangifteformulier aan de gouverneur hebben bezorgd)
- Bewaar het ingevuld en ondertekend model 9ter ‘exemplaar aangever’ voor uzelf als aangiftebewijs.
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