
Aanvraag van een erkenning 

(art. 9 Wet wapens en munitie ) 

z: Zie N.B. op acliterzijde IVlodel WM15 

Administratienummer 

O 
Aanvrager 

a Naam van het bedrijf 

Adres van het bedrijf 

Postcode en plaats 

Telefoon 

Rechtsvorm Evt. nummer K.v.K. 

b Naam en adres van de vestiging waar de werkzaamheden, 

waarvoor de erkenning wordt gevraagd, zullen worden 

uitgeoefend: 

(Indien hetzelfde als onder 1a, hier invullen: idem als onder la) 

Naam van de vestiging 

Adres van de vestiging 

Postcode en plaats 

Telefoon 

Activiteiten die gewoonlijk in deze vestiging (zullen) worden verricht 

(aard van het bedrijf) 

c Handelingen waarvoor de erkenning wordt aangevraagd 

(Wapens of munitie ven/aardigen, transformeren of in de uitoefening van een 

bedrijf uitwisselen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen, herstellen, 

beproeven of verhandelen) 

O 
Directeur van het onder 1a genoemde bedrijf 

Naam 

Voornamen (voluit) 

Geboortedatum en geboorteplaats 

Privé-adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoon 

O 
Beheerder (als bedoeid in art. 1, aanhef en onder 5°, WWM) van 

de onder 1b genoemde vestiging. 

(Indien dezelfde persoon als genoemd onder 2, hier invullen: idem als 

onder 2) 

Naam 

Voornamen (voluit) 

Geboortedatum en geboorteplaats 

Privé-adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoon 

De beheerder beschikt over het (de) volgende relevante 

vakbekwaamheidsdiploma('s) 

d Soort en aantal wapens en/of munitie waarvoor de 

erkenning wordt gevraagd (Zie N.B.) 

) 1998 Sdu Uitgevers Nadruk verboden FM WM 15 



O 
Bedrijfsruimte 

a Zal de bedrijfsruimte (tevens) in gebruil< zijn ais woonruimte? 

O ja O nee 

b Well<e maatregelen zullen worden (zijn) getroffen met iiet oog op 

deugdelijl<e afsiuitbaarheid van de bedrijfsruimte? 

N.B. 

Deze aanvraag moet worden ingediend bij de i<orpschef in de 

politieregio waarbinnen de gemeente valt waar de onder 1B 

genoemde vestiging zich bevindt. 

Indien het bedrijf meer dan een vestiging heeft, dient voor 

iedere vestiging een afzonderlijke erkenning te worden 

aangevraagd. 

Bij iedere aanvraag moeten twee recente, goedgeliji<ende pasfoto's 

van de beheerder, alsmede gewaarmerkte afschriften van diens 

vakbekwaamheidsdiploma('s) en bijbehorende cijferlijst(en) te 

worden overgelegd. 

c Van wat voor soort alarminstallatie zai de bedrijfsruimte worden 

voorzien? 

Indien de erkenning tevens betrekking dient te hebben op 

vuurwapens van categorie II, dient uitvoerig (eventueel op een 

bijlage) te worden gemotiveerd welk belang aanvrager daarbij heeft 

en dienen bewijsstukken van afzetmogelijkheden voor dergelijke 

vuurwapens te worden bijgevoegd. 

d Zai de bedrijfsruimte een afsluitbare bergruimte bevatten? 

O ja O nee 

Zo ja, geef een omschrijving 

e Zai de bedrijfsruimte toegankelijk zijn voor publiek? 

O ja O nee 

Zo ja, op weike wijze zai dan het toezicht zijn geregeid? 

f Voldoet de bedrijfsruimte aan de eisen in bijlage IV van de 

R W M ? (sleciits van toepassing indien de erkenning tevens betrekking dient 

te hebben op wapens van categorie II) 

O ja O nee 

Zo ja, geef een omschrijving 

Ondergetekende verklaart de hierboven vermeide gegevens naar 

waarheid te hebben ingevuld, 

Plaats Datum 

Handtekening van de onder 2 genoemde persoon 

De beheerder verklaart dat de hierboven over hem vermelde 

gegevens juist zijn, 

Plaats Datum 

Handtekening van de onder 3 genoemde persoon 
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