EXEMPLAAR GOUVERNEUR
KONINKRIJK BELGIE

KENMERKEN VAN HET WAPEN

IDENTITEIT VAN DE VERKRIJGER

Aard:

Naam en voornaam :

Merk:

Geboorteplaats en -datum:

Model:

Rijksregisternummer:

MODEL NR 9ter

BERICHT VAN OVERDRACHT VAN EEN
GENEUTRALISEERD WAPEN
(Artikel 3, §2, 3° wapenwet)

Nationaliteit:
IDENTITEIT VAN DE OVERDRAGER

Naam en voornaam:

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

Telefoonnummer:
Woonplaats:

Serienummer:
Rijksregisternummer:

DATUM VAN DE OVERDRACHT:
Bijzonderheden:

Adres:

Handtekening
van de
overdrager

Handtekening
van de
verkrijger

Opgelet:
- Enkel wapens die vanaf 8 april 2016 werden geneutraliseerd, kunnen worden overgedragen. Zij zijn herkenbaar aan de proefbankstempel met de volgende structuur:
EU/BE (of de code van een andere EU-lidstaat)/logo proefbank/jaartal neutralisering. Voor deze neutralisatie wordt een Europees certificaat van onbruikbaarmaking afgeleverd
door de Proefbank.
- Wapens die voor 8 april 2016 werden geneutraliseerd (herkenbaar aan de proefbankstempel in de vorm van een gekroonde leeuw), moeten eerst worden herkeurd door
de Proefbank en voorzien worden van een EU-stempel, vooraleer zij kunnen worden overgedragen of overgebracht naar een andere EU-lidstaat.
- Als zowel de overdrager als de verkrijger een verblijfplaats heeft in België, bezorgt de overdrager, binnen 8 dagen na de overdracht, de volgende documenten aan de
gouverneur van de verblijfplaats van de verkrijger: dit formulier (‘exemplaar gouverneur’), een kopie van het EU-certificaat van onbruikbaarmaking van de Proefbank en
een kopie van de identiteitskaart of reispas van de verkrijger.
- Als de overdrager of de verkrijger geen verblijfplaats heeft in België, bezorgt diegene die wel een verblijfplaats heeft in België de hierboven vermelde documenten aan de
gouverneur van zijn eigen verblijfplaats (binnen 8 dagen na de overdracht).
- De overdrager en de verkrijger bewaren elk hun eigen exemplaar van het ingevulde model 9ter, dat geldt als aangiftebewijs van de overdracht van een geneutraliseerd wapen.

EXEMPLAAR OVERDRAGER
KONINKRIJK BELGIE

KENMERKEN VAN HET WAPEN

IDENTITEIT VAN DE VERKRIJGER

Aard :

Naam en voornaam:

Merk :

Geboorteplaats en -datum:

Model :

Rijksregisternummer:

MODEL NR 9ter

BERICHT VAN OVERDRACHT VAN EEN
GENEUTRALISEERD WAPEN
(Artikel 3, §2, 3° wapenwet)

Nationaliteit:
IDENTITEIT VAN DE OVERDRAGER

Naam en voornaam:

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

Telefoonnummer:
Woonplaats:

Serienummer :
Rijksregisternummer:

DATUM VAN DE OVERDRACHT:
Bijzonderheden :

Adres:

Handtekening
van de
overdrager

Handtekening
van de
verkrijger

Opgelet:
- Enkel wapens die vanaf 8 april 2016 werden geneutraliseerd, kunnen worden overgedragen. Zij zijn herkenbaar aan de proefbankstempel met de volgende structuur:
EU/BE (of de code van een andere EU-lidstaat)/logo proefbank/jaartal neutralisering. Voor deze neutralisatie wordt een Europees certificaat van onbruikbaarmaking afgeleverd
door de Proefbank.
- Wapens die voor 8 april 2016 werden geneutraliseerd (herkenbaar aan de proefbankstempel in de vorm van een gekroonde leeuw), moeten eerst worden herkeurd door
de Proefbank en voorzien worden van een EU-stempel, vooraleer zij kunnen worden overgedragen of overgebracht naar een andere EU-lidstaat.
- Als zowel de overdrager als de verkrijger een verblijfplaats heeft in België, bezorgt de overdrager, binnen 8 dagen na de overdracht, de volgende documenten aan de
gouverneur van de verblijfplaats van de verkrijger: dit formulier (‘exemplaar gouverneur’), een kopie van het EU-certificaat van onbruikbaarmaking van de Proefbank en
een kopie van de identiteitskaart of reispas van de verkrijger.
- Als de overdrager of de verkrijger geen verblijfplaats heeft in België, bezorgt diegene die wel een verblijfplaats heeft in België de hierboven vermelde documenten aan de
gouverneur van zijn eigen verblijfplaats (binnen 8 dagen na de overdracht).
- De overdrager en de verkrijger bewaren elk hun eigen exemplaar van het ingevulde model 9ter, dat geldt als aangiftebewijs van de overdracht van een geneutraliseerd wapen.

EXEMPLAAR VERKRIJGER
KONINKRIJK BELGIE

KENMERKEN VAN HET WAPEN

IDENTITEIT VAN DE VERKRIJGER

Aard:

Naam en voornaam:

Merk:

Geboorteplaats en -datum:

Model:

Rijksregisternummer:

MODEL NR 9ter

BERICHT VAN OVERDRACHT VAN EEN
GENEUTRALISEERD WAPEN
(Artikel 3, §2, 3° wapenwet)

Nationaliteit:
IDENTITEIT VAN DE OVERDRAGER

Naam en voornaam:

Type of benaming:
Nr. Identiteitskaart of paspoort:
Kaliber:

Telefoonnummer:
Woonplaats:

Serienummer:
Rijksregisternummer:

DATUM VAN DE OVERDRACHT:
Bijzonderheden:

Adres:

Handtekening
van de
overdrager

Handtekening
van de
verkrijger

Opgelet:
- Enkel wapens die vanaf 8 april 2016 werden geneutraliseerd, kunnen worden overgedragen. Zij zijn herkenbaar aan de proefbankstempel met de volgende structuur:
EU/BE (of de code van een andere EU-lidstaat)/logo proefbank/jaartal neutralisering. Voor deze neutralisatie wordt een Europees certificaat van onbruikbaarmaking afgeleverd
door de Proefbank.
- Wapens die voor 8 april 2016 werden geneutraliseerd (herkenbaar aan de proefbankstempel in de vorm van een gekroonde leeuw), moeten eerst worden herkeurd door
de Proefbank en voorzien worden van een EU-stempel, vooraleer zij kunnen worden overgedragen of overgebracht naar een andere EU-lidstaat.
- Als zowel de overdrager als de verkrijger een verblijfplaats heeft in België, bezorgt de overdrager, binnen 8 dagen na de overdracht, de volgende documenten aan de
gouverneur van de verblijfplaats van de verkrijger: dit formulier (‘exemplaar gouverneur’), een kopie van het EU-certificaat van onbruikbaarmaking van de Proefbank en
een kopie van de identiteitskaart of reispas van de verkrijger.
- Als de overdrager of de verkrijger geen verblijfplaats heeft in België, bezorgt diegene die wel een verblijfplaats heeft in België de hierboven vermelde documenten aan de
gouverneur van zijn eigen verblijfplaats (binnen 8 dagen na de overdracht).
- De overdrager en de verkrijger bewaren elk hun eigen exemplaar van het ingevulde model 9ter, dat geldt als aangiftebewijs van de overdracht van een geneutraliseerd wapen.

