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I.

Inleiding

Deze handleiding beschrijft de procedure tot vaststelling van wapens voor privépersonen
en instellingen.
Alvorens in te gaan op de verschillende stappen van de aanvraagprocedure, verduidelijkt
deze handleiding enkele belangrijke begrippen (deel II).
Om een oud of een nieuw wapen aan te vragen als privépersoon of als instelling, moeten
een aantal stappen doorlopen worden (deel III). De eerste stap is de samenstelling van
het aanvraagdossier. De handleiding biedt een overzicht van de stukken die elk
aanvraagdossier moet bevatten (III.1). Als een aanvraagdossier volledig is neemt de
Vlaamse Heraldische Raad de aanvraag in behandeling (III.2). De definitieve uitvoering
van een wapen wordt door de Vlaamse Heraldische Raad goedgekeurd (III.3). Daarna
wordt het wapen officieel geregistreerd in het wapenregister (III.4).
Deze handleiding is gebaseerd op de procedures zoals die beschreven zijn in de
wetgeving. Het betreft meer bepaald het decreet van 3 februari 1998 houdende de
vaststelling van het wapen van privépersonen en instellingen en het bijhorende
uitvoeringsbesluit. Het decreet en het besluit vindt u achteraan in de handleiding (deel
IV).
Het aanvraagformulier voor een wapenbrief kan opgevraagd worden bij het secretariaat
van de Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke ordening en Onroerend erfgoed (SARO)
op onderstaand adres:

Havenlaan 88 bus 23
1000 Brussel
saro@vlaanderen.be
tel: 02/553.83.26
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II. Begrippen en
definities

Instellingen

Overdraagbaarheid

Alle
privaaten
publiekrechtelijke
rechtspersonen, andere dan natuurlijke
personen en met uitzondering van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie,
gemeenten,
provincies en districten, waarvan de zetel
gevestigd is in het Vlaamse gewest of in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die wegens
hun activiteiten beschouwd moeten worden
uitsluitend tot de Vlaamse Gemeenschap te
behoren.

De heraldische gebruiken stellen dat een oud
wapen mag gevoerd worden door de
begunstigde en zijn naam- dragende
afstammelingen,
zowel
mannelijke
als
vrouwelijke, waarbij enkel de mannelijke het
wapen kunnen overdragen.
Voor een nieuw wapen luidt de standaardformulering dat het wapen mag gevoerd
worden door de begunstigde en zijn
naamdragende afstammelingen.

Nieuw wapen

Privépersoon

Een wapen is nieuw wanneer niet kan worden
bewezen dat het ten minste honderd jaar
geleden publiekelijk werd gevoerd. Een nieuw
wapen beantwoordt aan volgende voorwaarden:
- het moet heraldisch en inhoudelijk
verantwoord zijn;
- het verschilt van wapens van andere
privépersonen, instellingen, openbare
besturen;
- als buitenversierselen van wapens van
privépersonen mogen helm, wrong,
dekkleden, helmteken en leuze voorkomen;
wapens van instellingen krijgen aangepaste
buitenversierselen; in geen geval zijn
adellijke versierselen als helmkroon,
rangkroon, banier, wapenmantel of
wapenkreet toegelaten.

Iedere natuurlijke persoon die tot de Vlaamse
Gemeenschap behoort.

Oud wapen
Van een oud wapen kan de aanvrager bewijzen
dat het minstens honderd jaar voor aanvraag
publiekelijk werd gevoerd door één of meer
rechtstreekse voorouders in mannelijke lijn.
De aanvragende instelling bewijst dat zijzelf of
haar rechtsvoorgangers ten minste honderd
jaar geleden het wapen publiekelijk voerden.
De erkenning van een oud wapen doet geen
afbreuk aan de rechten die derden ten opzichte
van hetzelfde wapen zouden laten gelden.

Wapenbrief
De wapenbrief wordt uitgevoerd op A3
formaat. Hij bevat de wapentekening, de tekst
van het besluit, de wapenbeschrijving. Hij is
gedateerd
en
gewaarmerkt
met
de
droogstempel van de Vlaamse Heraldische
Raad, en voorzien van de handtekeningen van
de Minister-president, de bevoegde Vlaamse
minister, de voorzitter en de secretaris van de
Vlaamse Heraldische Raad.
De uitvoering kan zowel digitaal als manueel
zijn, of een combinatie van beide. Op één van
de volgende pagina's is een wapenbrief
afgebeeld.

Wapenregister
De Vlaamse Overheid neemt in een
wapenregister een kleurenreproductie op van
elke wapenbrief. Dit register is in te kijken op
https://heraldiek.onroerenderfgoed.be/lijst
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Voorbeeld van een wapenbrief
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III. Aanvraag in stappen
III.1 Aanvraag
De aanvrager stelt een volledig dossier samen. De inhoud hiervan verschilt naargelang
het wordt ingediend door een privépersoon (a) of door een instelling (b). De
samenstelling van het aanvraagdossier verschilt tevens naargelang het een aanvraag
betreft van een nieuw wapen of een erkenning van een oud wapen.

(a) Aanvraag door een privépersoon:
Het aanvraagdossier voor een nieuw wapen bevat:
-

Een gekleurde tekening (schets) van het gewenste wapen en een zo degelijk
mogelijke beschrijving van het gewenste wapen. De Vlaamse Heraldische Raad stelt
de uiteindelijke beschrijving of blazoenering op in de gebruikelijke heraldische
terminologie.

-

Een motivering: de aanvrager van een nieuw wapen licht zijn keuze ook inhoudelijk
toe: symboliek, figuren, kleurenkeuze, eventueel met verwijzing naar biografische
of genealogische gegevens.

-

Een afschrift van geboorteakte, een getuigschrift van goed zedelijk gedrag en een
bondig curriculum vitae .

Het aanvraagdossier voor een oud wapen bevat:
-

Een gekleurde afbeelding (schets of foto) van het oude wapen en een zo degelijk
mogelijke beschrijving van het oude wapen.

-

De bewijstukken dat het wapen minstens 100 jaar geleden publiekelijk werd
gevoerd door de voorouders en van de afstamming in mannelijke lijn. De
gevraagde bewijsstukken zijn toegevoegd in een voor eensluidend verklaard
afschrift.

-

Een afschrift van geboorteakte, een getuigschrift van goed zedelijk gedrag en een
bondig curriculum vitae.
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(b) Aanvraag door een instelling:
Het aanvraagdossier voor een nieuw wapen bevat:
-

Een gekleurde tekening (schets) van het gewenste wapen en een zo degelijk
mogelijke beschrijving van het gewenste wapen. De Vlaamse Heraldische Raad stelt
de uiteindelijke beschrijving of blazoenering op in de gebruikelijke heraldische
terminologie.

-

Een motivering: de aanvrager van een nieuw wapen licht zijn keuze ook inhoudelijk
toe: symboliek, figuren, kleurenkeuze, eventueel met verwijzing naar biografische
of genealogische gegevens.

-

Een voor eensluidend afschrift van de statuten, de samenstelling van de raad van
bestuur, een afschrift van de bevoegde instantie tot aanvraag van het wapen.

Het aanvraagdossier voor een oud wapen bevat:
-

Een gekleurde afbeelding (schets of foto) van het oude wapen en een zo degelijk
mogelijke beschrijving van het oude wapen.

-

De bewijstukken dat het wapen minstens 100 jaar geleden publiekelijk werd
gevoerd door dezelfde instelling of haar rechtsvoorgangers. De gevraagde
bewijsstukken zijn toegevoegd in een voor eensluidend verklaard afschrift.

-

Een voor eensluidend afschrift van de statuten, de samenstelling van de raad van
bestuur, een afschrift van de bevoegde instantie tot aanvraag van het wapen.

III.2 Onderzoek door de Vlaamse Heraldische Raad
Als het aanvraagdossier volledig en ontvankelijk is, meldt het secretariaat dit aan de
aanvrager en vraagt hem de betaling van een voorschot van 250 euro. Dit voorschot dekt
de helft van de totale administratieve kosten. De totale administratieve kosten bedragen
500 euro voor een nieuw wapen. Voor de erkenning van een oud wapen bedraagt de
administratieve kost 250 euro. Indien meerdere verwante privépersonen gelijktijdig hun
aanvraag indienen met betrekking tot hetzelfde wapen, wordt de administratieve kost
per bijkomende aanvraag, met de helft verminderd (250 euro per bijkomende aanvrager
voor een nieuw wapen). Indien een aanvraag wordt ingetrokken of, om welke reden ook,
niet tot een goed einde wordt gebracht, wordt het betaalde voorschot niet teruggestort.
Na ontvangst van het voorschot neemt de Vlaamse Heraldische Raad de aanvraag in
behandeling en onderzoekt of het wapenschild in overeenstemming is met de
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heraldische regels. Opmerkingen, vragen en suggesties worden door beide partijen
steeds schriftelijk uitgewisseld.
Na het definitief akkoord tussen aanvrager en Vlaamse Heraldische Raad over het
ontwerp van tekening en de beschrijving, kiest de aanvrager een heraldische tekenaar uit
de lijst van geaggregeerde tekenaars. Het secretariaat van de Vlaamse Heraldische Raad
nodigt de aanvrager uit tot betaling van de resterende administratieve kosten (250 euro).
Vervolgens geeft het secretariaat de gekozen tekenaar de opdracht de wapenbrief uit te
voeren. De tekenaar bezorgt de factuur voor de kosten verbonden aan de opmaak van de
wapenbrief rechtstreeks aan de aanvrager. De aanvrager betaalt deze factuur
rechtstreeks aan de tekenaar. De kostprijs voor de wapenbrief bedraagt 350 tot 1000
euro, afhankelijk van de gekozen uitvoering. Deze kostprijs dekt het ereloon van de
heraldische tekenaar en de afstand van auteursrechten op de tekening.

III.3 De wapenbrief
De Vlaamse Heraldische Raad keurt de uitvoering van de wapenbrief goed, waarna hij
wordt ondertekend door de voorzitter, de secretaris, de bevoegde Minister en de
Minister-president van de Vlaamse regering. De Vlaamse Heraldische Raad houdt jaarlijks
een plechtige uitreiking van de wapenbrieven. De aanvrager kan de wapenbrief ook
afhalen op het secretariaat of het secretariaat verzoeken hem aangetekend toe te
sturen.

III.4 Publicatie en registratie
De wapenbrief krijgt een volgnummer in de lijst van erkende en verleende wapens. Een
kleurenreproductie ervan wordt opgenomen in het wapenregister. Het secretariaat van
de Vlaamse Heraldische Raad staat in voor de publicatie van de tekst (niet de tekening) in
het Belgische Staatsblad.
De aanvrager of één van de rechthebbenden kan een gewaarmerkt afschrift in kleur
bekomen van de wapenbrief. De aanvrager dient hiertoe een aanvraag in bij het
secretariaat van SARO. Voor een gewaarmerkt afschrift in kleur vraagt het secretariaat
een voorafbetaling van 50 euro per stuk.
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IV. Tekst van decreet
en besluit
(officieuze coördinatie)

HOOFDSTUK II. - Bijzondere bepalingen
Afdeling I. - Oude wapens
Art. 3.
§ 1. Op aanvraag van een belanghebbende privépersoon of instelling kan de Vlaamse regering,
nadat ze de Raad heeft geraadpleegd, het recht
erkennen om een oud wapen te voeren.
§ 2. De belanghebbende privé-persoon of
instelling moet het bewijs leveren dat het
betrokken wapen ten minste honderd jaar voor de
datum van zijn aanvraag door één of meer van zijn
voorouders in rechtstreekse mannelijke lijn,
respectievelijk door de instelling of haar
rechtsvoor- gangers publiekelijk werd gevoerd.

3 FEBRUARI 1998. Decreet
houdende vaststelling van het
wapen van privépersonen en
instellingen.

§ 3. Het recht om een erkend oud wapen te
voeren wordt vererfd volgens de heraldische
gebruiken.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen
Art.1er.
Dit
decreet
gemeenschapsaangelegenheid.

regelt

een

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder:
1° privé-personen : ieder natuurlijk persoon;
2° instellingen : de privaat- en publiekrechtelijke
rechtspersonen andere dan natuurlijke personen,
en met uitzondering van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, gemeenten, provincies
en districten, waarvan de zetel gevestigd is in het
Vlaamse Gewest of in het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest, die wegens hun
activiteiten
beschouwd
moeten
worden
uitsluitend tot de Vlaamse Gemeenschap te
behoren.
3° oud wapen : een heraldisch wapen waarvan kan
worden bewezen dat het ten minste honderd jaar
geleden publiekelijk werd gevoerd;
4° nieuw wapen : een heraldisch wapen waarvan
niet kan worden bewezen dat het gedurende ten
minste honderd jaar publiekelijk werd gevoerd;
5° de commissie : de Vlaamse Heraldische Raad;
6° de lijst: de lijstvan erkende en verleende
wapens zoals opgesteld en bijgehouden door de
Vlaamse regering.

§ 4. De erkenning door de Vlaamse regering van
het recht om een oud wapen te voeren doet geen
afbreuk aan de rechten die derden eveneens ten
opzichte van het betrokken wapen zouden kunnen
laten gelden.
Afdeling II. - Nieuwe wapens
Art. 4.
§ 1. De Vlaamse regering kan, nadat ze de Raad
heeft geraadpleegd, op eigen initiatief een
privé-persoon of een instelling het recht verlenen
om een nieuw wapen te voeren.
§ 2. Op aanvraag van een belanghebbende
privé-persoon of instelling kan de Vlaamse
regering, nadat ze de Raad heeft geraadpleegd,
het recht verlenen om een nieuw wapen te
voeren.
§ 3. De in § 1 en § 2 bedoelde verleningen bepalen
de vorm van het nieuwe wapen. Bij verleningen
aan privé- personen worden ook de lijst van
personen die het recht hebben om het wapen te
voeren en de wijze van vererving, eventueel in de
vrouwelijke lijn, bepaald.
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§4.De in §1en §2 bedoelde nieuwe wapens
moeten aan de volgende voorwaarden voldoen :
1° ze moeten heraldisch verantwoord zijn; 2° het
mogen geen wapens zijn die al toebehoren aan
andere privé-personen of instellingen; 3° de
buitenversierselen van het wapen mogen geen
gouden
helmkroon,
rangkroon,
banieren,
wapenmantel of wapenkreet bevatten.

afgegeven en de vergoeding die ervoor wordt
aangerekend.

HOOFDSTUK III. - Gemeenschappelijke
bepalingen

Art. 8/1. Er wordt een Vlaamse adviescommissie
voor heraldiek opgericht onder de benaming
Vlaamse heraldische Raad.

Art. 5. Om voor de erkenning of verlening in
aanmerking te komen moeten de wapens in
overeenstemming zijn met de reglementering
vastgelegd door de Raad.

Art. 8/2. De Vlaamse Regering :

Art. 6.

2° benoemt de leden en plaatsvervangers van de
Vlaamse Heraldische Raad;

§ 1. De erkenning van een oud wapen zoals vermeld in artikel 3 en de verlening van een nieuw
wapen zoals vermeld in artikel 4 moeten worden
ingeschreven in de lijst van erkende en verleende
wapens.
§ 2. De Vlaamse regering bepaalt, nadat ze de
Raad heeft geraadpleegd, de wijze waarop de
inschrijving wordt vastgesteld en bijgehouden.
§ 3. De in § 1 vermelde erkenningen en
verleningen worden bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad.
§ 4. De Vlaamse regering bepaalt, nadat ze de
Raad heeft geraadpleegd, de wijze waarop de
erkenning ofverlening wordt gewijzigd, opgeheven
of ingetrokken.
Art. 7.
§ 1. De Vlaamse regering bepaalt, nadat ze de
Raad heeft geraadpleegd, de wijze waarop de
aanvragen worden ingediend, en welke
bijkomende documenten eventueel nog bij de
aanvraag moeten worden gevoegd.
§ 2. De Vlaamse regering bepaalt de vergoeding
voor de administratieve kosten voor de erkenning
ofverlening en de inschrijving ervan in de lijst.
§ 3. De Vlaamse regering bepaalt de wijze waarop
afschriften en uittreksels uit de lijst worden

Art. 8. Aan de erkenning of verlening van een
wapen zijn geen andere voordelen of voorrechten
verbonden dan het recht om het wapen te voeren.
HOOFDSTUK III/1 - Vlaamse Heraldische Raad

1° bepaalt de samenstelling, organisatie en
werking van de Vlaamse heraldische Raad;

3° stelt de nodige middelen ter beschikking van de
Vlaamse Heraldische Raad;
4° stelt een huishoudelijk reglement vast na de
Vlaamse Heraldische Raad te hebben gehoord.
Art. 8/3 Het secretariaat van de Vlaamse
Heraldische Raad wordt uitgevoerd door het
secretariaat van de strategische adviesraad
opgericht bij het decreet van 10 maart 2006
houdende de oprichting van de Strategische
Adviesraad Ruimtelijke Ordening – Onroerend
Erfgoed. De Vlaamse Regering kan daarover
nadere regels bepalen.
Art. 8/4. De Vlaamse Heraldische Raad verstrekt
adviezen in de gevallen en rekening houdend met
de termijnen vermeld in dit decreet.
HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen
Art. 9. Onverminderd de toepassing van de
straffen die in het Strafwetboek of in andere
wetten of decreten zijn opgenomen, wordt de
persoon die onrechtmatig een erkend of verleend
wapen voert, gestraft met een geldboete van ten
minste honderd en ten hoogste vijftigduizend
frank.
Art. 10. De Vlaamse regering kan, nadat ze de
Raad heeft geraadpleegd, burgerlijke wapens die
geregistreerd werden door het Heraldisch College
van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, op
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individuele aanvraag van de belanghebbende
privé-personen en als ze overeenstemmen met de
bepalingen van dit decreet, erkennen binnen twee
jaar na de inwerkingtreding van dit decreet.
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het
Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Besluit van de Vlaamse Regering tot
uitvoering van het decreet van 3
februari 1998 houdende vaststelling
van het wapen van privépersonen
en instellingen.
HOOFDSTUK I INDIENING VAN EEN AANVRAAG

ART. 1.
De Vlaamse Heraldische Raad, hierna Raad te
noemen, stelt een handleiding op waarin de
behandeling van een aanvraag van het recht om
een wapen te voeren, toegelicht wordt.
Het secretariaat van de Raad stelt die handleiding
kostenloos
ter
beschikking
van
de
geïnteresseerden.
ART. 2.
De aanvrager richt zijn verzoekschrift tot het
erkennen van een oud wapen of tot het verlenen
van een nieuw wapen aan de voorzitter van de
Commissie en stuurt dit per aangetekend schrijven
naar het secretariaat van de Commissie .
ART. 3.
§ 1. Ingeval de aanvrager een privé-persoon is,
moet deze een volledig afschrift van zijn
geboorteakte en een getuigschrift van goed
zedelijk gedrag, beide afgegeven op gezegeld
papier, samen met een korte levensbeschrijving
bij zijn aanvraag voegen.
Ingeval de aanvrager een instelling is, moet deze
een [kopie (verv. B.V.R. 23 april 2004, art. 23, I: 31
maart 2004)] van de statuten van de instelling, de
actuele samenstelling van het bestuursorgaan en

de door dat orgaan genomen beslissing tot het
indienen van de aanvraag bij zijn aanvraag voegen.
Ingeval
de
aanvrager
een
Vlaamse
onderwijsinstelling is, moet de aanvraag uitgaan
van de inrichtende macht, waarvan de
samenstelling en de beslissing tot het indienen van
de aanvraag, bij de aanvraag worden gevoegd.
§ 2. De aanvrager moet bij zijn aanvraag een
ontwerp- schets in kleur van het wapen voegen.
§ 3. Ingeval de aanvraag de erkenning van een oud
wapen betreft, moet de aanvrager een dossier
met [... (geschr. B.V.R. 23 april 2004, art. 23, I: 31
maart 2004)] documenten overleggen waaruit
eenduidig blijkt dat één of meer van zijn
voorouders in rechtstreekse mannelijke lijn,
respectievelijk de instelling of haar rechtsvoorgangers, het betrokken wapen ten minste
honderd jaar geleden publiekelijk gevoerd
hebben.
Ingeval de aanvraag de verlening van een nieuw
wapen betreft, moet de aanvrager een motivering
voor de inhoud en de kleurenkeuze van het
betrokken wapen indienen.
§ 4. Ingeval de aanvraag het verlenen van een
nieuw wapen aan een privé-persoon betreft, moet
de aanvrager de lijst van personen die recht
hebben om het wapen te voeren en de wijze van
vererving, eventueel in vrouwelijke lijn, vermelden
in de toelichting.
ART. 4.
De secretaris van de Raad meldt de ontvangst van
het aanvraagdossier aan de aanvrager.
ART. 5.
Indien de aanvraag door de Raad ontvankelijk
wordt verklaard, vraagt de secretaris om de helft
van de vaste dossierrechten te betalen. De
behandeling van de aanvraag door de Raad start
pas nadat aan dit verzoek is voldaan.

HOOFDSTUK II REGISTRATIE VAN HET WAPEN
ART. 6.
Zodra de Raad een aanvraag goedgekeurd heeft,
legt de secretaris van de Raad een ontwerpversie
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van de wapenbrief voor aan de aanvrager voor
commentaar.
Het begeleidend schrijven bevat:
1° het voorlopig advies van de Raad, hetgeen de
aanvrager toelaat te beslissen over het al dan niet
handhaven van zijn aanvraag;
2° een lijst waaruit de aanvrager een keuze kan
maken van door de Raad geaggregeerde
heraldische tekenaars.
Na ontvangst van het antwoord en het vereffenen
van
het
verschuldigde
saldo
van
de
administratieve kosten, krijgt de gekozen tekenaar
de opdracht van de secretaris van de Raad om de
wapenbrief uit te voeren volgens het door de
aanvrager gekozen model.
De secretaris van de Raad geeft aan de wapenbrief
een volgnummer in het wapenregister.
De afgewerkte wapenbrief wordt door de
secretaris van de Raad ter goedkeuring voorgelegd
aan de Vlaamse regering en nadien wordt de
wapenbrief voor registratie gewaarmerkt door de
voorzitter en door de secretaris van de Raad.
De wapenbrief kan vervolgens door de aanvrager
bij de secretaris van de Raad worden afgehaald of
wordt op verzoek van de aanvrager bij een per
post aangetekende brief toegezonden.
ART. 7.
Een reproductie in kleur van de wapenbrief,
gewaarmerkt door de voorzitter en door de
secretaris van de Raad, wordt in numerieke
volgorde
ingebonden
in
een
officieel
wapenregister.
HOOFDSTUK III VERGOEDING VOOR
DE ADMINISTRATIEVE KOSTEN

ART. 8.
De administratieve kosten bestaan enerzijds uit de
vaste dossierrechten en anderzijds uit de kosten
voor het vervaardigen van de wapenbrief.
ART. 9.
De
vaste
dossierrechten
dekken
de
administratieve behandeling van de aanvraag
vanaf het indienen tot en met het uitreiken van de

wapenbrief na inschrijving in het wapenregister
van de Raad en na publicatie in het Belgisch
Staatsblad.
De vaste dossierrechten worden driejaarlijks
vastgesteld door de Vlaamse regering.
Voor de periode gaande van 1 januari 1999 tot en
met 31 december 2001 bedragen ze 20 000
Belgische frank of 500 euro.
Ingeval van erkenning van een oud wapen of van
een door het Heraldische College van de Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde vóór 21 maart 1998
geregistreerd
wapen
worden
de
vaste
dossierkosten met de helft verminderd.
De overgangsregeling voor het indienen van de
aanvraag verstrijkt op 31 maart 2001.
Voor de aanvragen van meerdere verwante
privé-person- en, die gelijktijdig hun aanvraag
indienen en met betrekking tot hetzelfde wapen,
worden de vaste dossierkosten met de helft
verminderd, per bijkomende aanvraag.
ART. 10.
De kosten voor het vervaardigen van de
wapenbrief dekken het ereloon van de heraldische
tekenaar en de kosten verbonden aan het
materiaal dat deze hiervoor heeft moeten
aanwenden. In het ereloon is eveneens een
afstand van auteursrechten op de heraldische
tekening vervat.
De aanvrager krijgt voor zijn wapenbrief de keuze
tussen meerdere uitvoeringswijzen.
Een eenvormig tarief voor elk van deze
uitvoeringsmogelijkheden, geldig voor één
kalenderjaar, wordt jaarlijks door de secretaris van
de Raad onderhandeld met de door de Raad
geaggregeerde heraldische tekenaars en aan de
functioneel bevoegde minister ter goedkeuring
voorgelegd.
ART. 11.
Ingeval de Vlaamse regering op eigen initiatief een
privé- persoon of een instelling het recht verleent
om een nieuw wapen te voeren, worden de
administratieve kosten gedragen door de Vlaamse
regering.
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HOOFDSTUK IV AFSCHRIFTEN EN
UITREKSELS UIT DE REGISTERS
ART. 12.
Volledige afschriften in kleur uit het wapenregister
van de Raad, gewaarmerkt door de secretaris van
de Raad, kunnen door hem afgegeven worden op
schriftelijke aanvraag van belanghebbenden en na
voorafgaandelijke
vergoeding
voor
administratieve behandeling.
Deze vergoeding wordt driejaarlijks vastgesteld
door de Vlaamse regering.
Voor de periode gaande van 1 januari 1999 tot en
met 31 december 2001 bedraagt ze 2 000
Belgische frank of 50 euro per wapenbrief.
ART. 13.
De Vlaamse minister, bevoegd voor de
monumenten, is belast met de uitvoering van dit
besluit.
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