NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR HERALDIEK
Verzoek om registratie & wapenbrief
I. GEGEVENS VAN DE VERZOEKER(S)
Verzoeker 1
Achternaam:
Volledige voornamen:
Titulatuur:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Beroep:
Postadres:
Straat & huisnummer:
Postcode + plaats:
Telefoonnummer(s):
E-mailadres:

Verzoeker 2 (optioneel)
Achternaam:
Volledige voornamen:
Titulatuur:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Beroep:
Postadres:

Is gelijk aan verzoeker 1

Straat & huisnummer:
Postcode + plaats:
Telefoonnummer(s):
E-mailadres:
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NB: de rode kaders geven verplichte velden aan

II. OPTIE 1 - NIEUW WAPEN
GEGEVENS VOOR IN DE REGISTRATIE, BLAZOEN & WAPENBRIEF
Het nieuwe wapen is ontworpen door:
☐ Verzoeker 1
☐ Verzoeker 2
☐ Anders, Achternaam:
Voornaam:
Titulatuur:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Ontwerp uit maand+jaar: >

>

Heeft u een afbeelding/schets bijgevoegd?
☐ Ja

☐ Nee

Het nieuwe wapen wordt aangevraagd op naam van:
☐ alleen de verzoeker 1 (dit is een strikt persoonlijk wapen),
☐ de verzoeker 1 en zijn/haar naamdragende nakomelingen,
☐ de vader of moeder van verzoeker 1 en alle naamdragende nakomelingen,
☐ de grootvader in mannelijke lijn van verzoeker 1 en alle naamdragende
nakomelingen,
☐ een andere voorouder van verzoeker 1 en alle naamdragende nakomelingen.
De personalia van de ouder, grootouder of andere voorouder van verzoeker 1
in wiens naam het wapen wordt aangevraagd zijn:

De motivering van de keuze voor een ‘andere voorouder’ is:
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De motivering voor het wapenontwerp is:

NB: ter informatie voor het college, wordt niet in de wapenbrief en het register opgenomen.
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III. OPTIE 2 - HISTORISCH GEVOERD WAPEN
GEGEVENS VOOR IN DE REGISTRATIE, BLAZOEN & WAPENBRIEF
Door wie, wanneer en bij welke gelegenheid werd het historische wapen voor
het eerst gevoerd?

Bron:

Opgave van de zo volledig mogelijke persoonsgegevens van de oudst bekende
wapenvoerder:

Heeft u een kleuren afbeelding van het historische wapen bijgevoegd?
☐ Ja

☐ Nee

Heeft u een zwart-wit afbeelding met kleuraanduidingen van het historische
wapen bijgevoegd?
☐ Ja

☐ Nee

IV. GEWENSTE UITVOERING WAPENBRIEF
Ik bestel graag de wapenbrief in de uitvoering:
☐ Standaard - geprinte wapenbrief met een computertekening van het wapen (€305,-)1
☐ Luxe - geprinte wapenbrief met handgeschilderd wapen

(€680,-)

☐ Superieur - gekalligrafeerde wapenbrief met handgeschilderd wapen

(€950,-)

Bij de ‘Luxe’ of ‘Superieur gekalligrafeerde’ wapenbrief zou ik bij voorkeur het
wapen laten schilderen door*:
☐ Cor Böhms

☐ William Coolen

☐ Piet Bultsma

☐ Marc van de Cruys

(opties tegen meerprijs mogelijk)

☐ Guus van Breugel

☐ Prisca van Dessel

(opties tegen meerprijs mogelijk)

* Links naar onze website: contactgegevens
voorbeelden van het werk van deze schilderes.
1

Indien u zelf een digitale afbeelding aanlevert, die naar het oordeel van het NGH aan de eisen voldoet én gebruikt

mag worden op de wapenbrief, worden de tekenkosten in mindering gebracht en teruggestort. De prijs is dan €235,-.
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V. DOOR HET NGH TE LEVEREN DIENSTEN VOOR REGISTRATIE EN
2
PUBLICATIE
Met ondertekening geef ik het NGH opdracht, als onderdeel van de
geaccepteerde registratie, de volgende diensten te leveren:
1. Een wapenbrief op te stellen conform de door mij hierboven aangegeven wensen en
deze aan mij uit te reiken.
2. Het wapen te publiceren in het tijdschrift van het NGH, genaamd 'Blazoen',
onder vermelding van:
• familienaam behorend bij het wapen,
• afbeelding en heraldische beschrijving van het wapen,
• volledige naam, beroep, geboortedatum en -plaats van de verzoeker(s),
• ontwerper & tekenaar van het wapen,
• verkorte weergave van de genealogische gegevens uit de stamreeks,
• sinds wanneer het wapen wordt gebruikt,
• wie het wapen voortaan mag voeren.
3. Het wapen openbaar te maken en te houden in het Wapenregister op de NGHwebsite onder vermelding van:
• familienaam behorend bij het wapen,
• plaats van oorsprong van de familie,
• afbeelding en heraldische beschrijving van het wapen,
• initialen, achternaam, geboortejaar en -plaats van de verzoeker(s),
• ontwerper & tekenaar van het wapen,
• verkorte weergave van de genealogische gegevens uit de stamreeks,
• wie het wapen voortaan mag voeren.
4. De aanvraag en aanvullende stukken (behalve het kopie van een ID-bewijs) in het
archief van het NGH op te nemen als verantwoording en bewijs.
In aanvulling op deze basisdiensten verzoek ik het NHG om na publicatie van
de registratie:
☐ Mij het aanvraagformulier te zenden voor het Centraal Bureau voor Genealogie
zodat zij het wapen ook kunnen opnemen in hun ‘Heraldische Databank’.

2

De kern van de dienstverlening zoals het Nederlands Genootschap voor Heraldiek u aanbiedt is dat door
publicatie van de wapens publieke consensus ontstaat over wie welk wapen voert of mag voeren. Het is
daardoor noodzakelijk dat u weet dat u met het indienen van deze aanvraag en wij door het verstrekken van
een wapenbrief een overeenkomst aangaan. Op basis hiervan zorgen wij voor de publicatie van de in deze
rubriek V genoemde gegevens in ons tijdschrift Blazoen en in het permanente openbare register op onze
website. Verder zorgen wij voor de archivering van de bewijsstukken.
Meer hierover vindt u op pagina 8 in het onderdeel ‘Extra informatie’.
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VI. TOESTEMMING VOOR GEBRUIK VAN UW GEGEVENS IN ANDERE UITINGEN3
Graag vragen wij uw toestemming om (vooral) de uiteindelijke afbeelding te mogen
gebruiken als illustratie in aanvullende publiciteit om de doelstellingen van het NGH
bredere bekendheid te geven. Graag zou het NGH de mogelijkheid willen hebben om
de volgende acties te ondernemen:
•
•
•

Het wapen en/of de registratiegegevens als illustratie/voorbeeld opnemen op
andere pagina’s van de NGH-website, buiten het verband van het register;
Het wapen en/of de registratiegegevens opnemen in berichten op de sociale
mediapagina’s van het NGH (zoals bijvoorbeeld op Facebook en Instagram);
Het wapen en/of de registratiegegevens als illustratie/voorbeeld opnemen in
andere publicaties van het NGH zoals nieuwsbrieven, jaaroverzichten en folders.

Verder geef ik het NGH toestemming om de volgende elementen te gebruiken
in aanvullende publiciteit door het Genootschap, buiten het verband van het
register om:
• De afbeelding van het wapen mag als illustratie gebruikt worden op/in:
☐ NGH-Website
•

☐ NGH Sociale media

☐ Andere NGH-publicaties

De tekst en/of afbeelding van de wapenbrief mag gebruikt worden op/in:
☐ NGH-Website

•

☐ Andere NGH-publicaties

De familienaam behorend bij het wapen mag gebruikt worden op/in:
☐ NGH-Website

•

☐ NGH Sociale media

☐ NGH Sociale media

☐ Andere NGH-publicaties

Foto’s van de uitreiking van de wapenbrief mogen gebruikt worden op/in:
☐ NGH-Website

☐ NGH Sociale media

☐ Andere NGH-publicaties

VII. VRIEND VAN HET NGH
☐ Graag meld ik mij in aanvulling op de aanvraag aan als Vriend van het NGH
en zal als steun aan de stichting minimaal €35,- per jaar overmaken.

(prijspeil 2022)

Als Vriend ontvang ik o.a. het tijdschrift Blazoen (NGH streeft naar 4
uitgaven per jaar), een persoonlijke toegangscode voor het afgesloten deel van de
NGH-website en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Als ik na afloop van een jaar
geen Vriend meer wil zijn geef ik dat door aan het secretariaat van het Genootschap.

De verzoeken uit deze rubriek VI zijn geheel optioneel en niet noodzakelijk voor het leveren van de
wapenbrief en publicaties in Blazoen en het register op de NGH-website zoals hierboven bedoelt. Een hier
nu gegeven toestemmingen kunt u conform de AVG ook te allen tijde intrekken. Vanzelfsprekend zullen uw
gegevens dan ook niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden worden gebruikt.
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VIII. ONDERTEKENING
Door ondertekening van deze aanvraag geef ik/geven wij het NGH opdracht de
benodigde activiteiten voor de openbare registratie en het uitreiken van de wapenbrief
te starten op basis van de NGH-richtlijnen voor aanvragen zoals die op de website
genootschap-heraldiek.nl staan, de hier en in aanvullende stukken aangeven informatie
en de door mij/ons gemaakte keuzen:
•
•

Ik/wij verplicht(en) mij/ons ook tot het overmaken van de kosten vermeld bij de
gekozen wapenbrief.
Indien ik/wij ons aanmelden als Vriend vullen wij dit bedrag aan met mijn/onze
bijdrage(n).

Wij maken de bedragen over naar de bankrekening NL52 INGB 0006 7414 57 ten
name van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek.
Plaats: Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Datum: Klik hier als u een datum wilt invoeren.

Handtekening verzoeker 1

Handtekening verzoeker 2

Toelichting op het invullen en insturen - U kunt het formulier digitaal of op papier indienen. U

kunt dan ook zelf kiezen of u het formulier geheel digitaal wilt invullen en ondertekenen of dat u dit
(deels) op papier doet. Digitaal invullen kunt u doen met elke standaard PDF-lezer. Afhankelijk van de
door u gebruikte PDF-lezer kunt u meestal al ook digitaal een ondertekening plaatsen. Bijvoorbeeld: in
Adobe Acrobat gebruikt u daarvoor de optie "invullen en ondertekenen", in een Chrome-browser gebruikt
u de optie "Aantekeningen maken".
U kunt er ook voor kiezen om een op papier ingevuld en/of ondertekend formulier te scannen en alsnog
via e-mail insturen.
QR-hulpcodes voor overschrijving
Wapenbrief Standaard
€ 305,-

Wapenbrief Luxe
€ 680,-

Wapenbrief Superieur
€ 950,-

Vriendenbijdrage
€ 35,-
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Extra informatie en voorwaarden
Stuur dit formulier en de aanvullende documentatie s.v.p. aan:
Het College van Herauten van het NGH
E-mail: herauten@genootschap-heraldiek.nl
Postadres: Akerstraat Noord 43, 6446 XC Brunssum
Uw identiteit, uw persoonsgegevens - AVG binnen het NGH
U wordt verzocht een goede kleurenfoto of -scan (jpg- of png-bestand) van uw paspoort of idkaart mee te sturen. Hiermee kunnen wij vaststellen of uw familienaam inderdaad overeenkomt
met de bij het wapen te registreren familienaam. Dek zo nodig s.v.p. wel uw BSN-gegevens af!
Een BSN mogen wij vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) namelijk
niet verwerken, Een veilige kopie van uw document kunt u, bijvoorbeeld, maken met de
KopieID app van de Rijksoverheid. De kopie van uw paspoort zal na de vaststelling van de
familienaam door het NGH worden vernietigd. Voor de duurzame uitvoering van de diensten
(zoals het in stand houden van een openbaar register) blijven wij de overige van u ontvangen
gegevens ‘verwerken’. Waarom wij dat doen en hoe lang wij uw gegevens bewaren en
publiceren volgens de regels uit de AVG vindt u op onze twee webpagina’s ‘Privacyverklaring’ en
‘Gegevensbeheer’.
Het ontwerp van een nieuw wapen
Voordat u een wapenbrief bij ons aanvraagt, is het verstandig kennis te nemen van de
zeven pijlers van het ontwerpen en voeren van niet-adellijke familiewapens, Zo is het verboden
het wapen te voeren van een tot de Nederlandse adel behorende familie of publiekrechtelijk
rechtspersoon. Wij registreren/geven geen wapenbrieven uit voor nieuwe (ruwweg na 1915)
wapens die, tegen deze pijlers in, te veel lijken op andere al bestaande wapens.
Het NGH hecht er aan dat nieuwe wapens hun schoonheid en kracht ontlenen aan heraldische
eenvoud en herkenbaarheid. Te volle wapens zullen wij dan ook zo veel als mogelijk vermijden.
rangkronen, banieren en schildhouders plaatsen wij dan ook niet op de wapenbrief en in het
register. Verder zijn wij zeer terughoudend met schildverdelingen, zeker als hiermee het
heraldisch onjuiste beeld gewekt wordt dat er oudere wapens zijn samengevoegd.
Als u een nieuw familiewapen wilt (laten) ontwerpen, is het dan ook raadzaam vooraf contact
op te nemen. Wij kunnen u adviseren over het ontwerpproces, criteria waaraan u kunt denken
en u de weg wijzen naar de professionele wapenontwerpers en wapenschilders. NB: Indien een
nieuw wapen ook bestemd is voor anderen binnen uw familie, is het verstandig vooraf met hen
te overleggen over het ontwerp.
Stamreeks en bewijs afstamming
Voor het duidelijk bepalen van ‘de familie’ behorende bij het wapen is bij alle aanvragen een
stamreeks tot ca. 1811 aan te leveren (langer mag). De hiervoor benodigde Nederlandse
gegevens zijn meestal te vinden via de website ‘Wie was wie’. Een stamreeks dient altijd van
bronverwijzingen te zijn voorzien. Bij de registratie van een ‘historisch wapen’ moet u mogelijk
wel verder terug in de tijd: Uit de reeks moet minimaal uw afstamming van de eerdere
wapenvoerder in wettige mannelijke lijn (of de 'naamlijn') blijken. Dit moet ook indien bij een
nieuw wapen de wapenbrief wordt aangevraagd in de naam van een voorouder van voor 1811.
Voor de details waaraan een stamreeks moet voldoen verwijzen wij naar onze documenten op
onze website: De bewijsvoering van een stamreeks NGH en Een voorbeeld van een stamreeks.
Bindend oordeel
Ons College van Herauten beoordeeld uw aanvraag/ontwerp/stamreeks en kan voorstellen doen
tot aanpassing indien zij dit nodig acht. Voor wat betreft de registratie is het uiteindelijke oordeel
van het College van Herauten bindend.
Andere registers
Het NGH werkt samen met het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Indien u hierom vraagt
zullen we uw een aanvullende formulier voor toestemming tot registratie sturen en daarna aan
hen de gegevens doorgeven voor opname in hun registers. Wij hebben echter geen invloed op
de snelheid waarop uw gegevens daadwerkelijk geplaatst worden door het CBG, dat kan helaas
enige tijd vergen.
Versie formulier: 4.1 – januari 2022

