VLAAMSE
HERALDISCHE RAAD
AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN NIEUW WAPEN
DOOR EEN PRIVEPERSOON OF INSTELLING

Geachte,
Uw aanvraag voor een nieuw wapen dient van een aantal gegevens en stukken voorzien te zijn.
Onderstaand aanvraagformulier geeft u de gelegenheid de nodige gegevens in te vullen en biedt een
overzicht van de documenten die u bij uw aanvraag dient te voegen.
U kan uw aanvraag digitaal of per post indienen bij het secretariaat van de Strategische Adviesraad voor
Ruimtelijke ordening en Onroerend erfgoed (SARO). Wanneer uw aanvraagdossier volledig is en u de
helft van de administratieve dossierkosten heeft overgemaakt, zal de Vlaamse Heraldische Raad uw
aanvraag in behandeling nemen en verder onderzoeken. Indien de aanvraag wordt ingetrokken of, om
welke reden ook, niet tot een goed einde wordt gebracht, wordt het betaalde voorschot niet
teruggestort
De vaste administratieve kosten voor een nieuw wapen bedragen 500 euro. Uw aanvraag is pas volledig
na het betalen van een voorschot van 250 euro. Meer informatie m.b.t. de aanvraagprocedure en de
kosten verbonden aan de vaststelling van een wapen kan u terugvinden in de bijgevoegde handleiding
tot vaststelling van een wapen voor privépersonen en instellingen.

Gelieve het voorschot te storten onder de mededeling van ‘naam, voornaam – voorschot aanvraag
wapen’:
Begunstigde:
SARO
Rekeningnummer: BE49 3751 1174 3271
BIC-code:
BBRUBEBB

Voor vragen kan u steeds terecht bij:

SARO secretariaat
Havenlaan 88, bus 23
1000 Brussel
Tel: 02/553.54.68
Email: saro@vlaanderen.be
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1. Gegevens van de aanvrager

Naam
Voornaam
Adres
Contactgegevens
Geboortedatum
Nationaliteit
Burgerlijke staat
Beroep

2. Bij te voegen stukken.
Privé-persoon

Instelling

✓ Een gekleurde tekening (schets) van het ✓ Een gekleurde tekening (schets) van het
aangevraagde wapen. De aanvrager kiest
gewenste wapen
daarbij zelf de schildvorm (schild, ovaal of ruit)
en de buitenversierselen (ofwel een helm met ✓ Een zo goed mogelijke beschrijving van het
gewenste wapen
wrong, dekkleden en helmteken, ofwel een
krans).
✓ Een
motivering
(symboliek,
figuren,
kleurenkeuze, …)
✓ Een zo goed mogelijke beschrijving van het
gewenste wapen en een motivering
(symboliek, kleurkeuze, figuren, … met ✓ Een voor eensluidend verklaard afschrift van:
verwijzing naar biografische of genealogische
- de statuten,
gegevens)
✓ Een bondig curriculum vitae

-

de samenstelling van het bestuursorgaan,

✓ Een afschrift van geboorteakte

-

de beslissing van de bevoegde instantie tot
aanvraag van het wapen.

✓ Een uittreksel uit het strafregister
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