Hulp bij het e-loket
Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Uittreksel uit het strafregister aanvragen
1 Gegevens
2 Overzicht
3 Bevestiging
Wanneer ontvang je het uittreksel?
blanco uittreksel en geen model 596.2: het uittreksel wordt onmiddellijk (gratis) opgestuurd met de post,
via eBox of via e-mail verstuurd
model 596.2 of geen blanco uittreksel: je moet het uittreksel persoonlijk afhalen na 2 werkdagen bij de
dienst Burgerzaken

Pagina 1
Jouw gegevens
Rijksregisternummer *
Voornaam *
Naam *
Telefoon- of gsm-nummer *
E-mailadres *
ik wil via mail een kopie van mijn aanvraag ontvangen
contacteer mij enkel in verband met mijn aanvraag
E-mailadres *
e-mail *
Bevestig e-mail *

Uittreksel uit het strafregister
Aanvraag model *
model volgens artikel 595 (sollicitatie, tewerkstelling,...)
model volgens artikel 596.2 (hulpverlening, werken met minderjarigen,...)
model volgens artikel 596.1 (wapenvergunning, taxichauffeur, sterke drankvergunning,...)
Aantal exemplaren: *
1
2
3
4
5

Ontvangstwijze uittreksel:
ik wil het uittreksel ontvangen via eBox (enkel mits blanco uittreksel en niet mogelijk voor model 596.2)
ik wil het uittreksel via e-mail ontvangen (enkel mits blanco uittreksel en niet mogelijk voor model 596.2)
stuur mij het uittreksel op met de post (enkel mits blanco uittreksel en niet mogelijk voor model 596.2)
ik haal het uittreksel persoonlijk af aan het loket
Ik vraag het uittreksel aan voor
sollicitatie
tewerkstelling
erkenning aannemer
jachtverlof
wapenvergunning
schietclub
andere reden:
welk beroep? *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens
te verwerken in het kader van je aanvraag voor een uittreksel volgens de richtlijnen van de General Data
Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente
Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.
Ik vraag het uittreksel aan voor: *
opvoeding van minderjarigen
hulpverlening aan minderjarigen
psycho-medisch-sociale begeleiding van minderjarigen
kinderbescherming
animatie van minderjarigen
begeleiding van minderjarigen
ministerie van Onderwijs
adoptie
pleeggezin
Kind en Gezin
Andere reden:

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens
te verwerken in het kader van je aanvraag voor een uittreksel volgens de richtlijnen van de General Data
Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente
Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.
Ik vraag het uittreksel aan voor: *
stokerij / likeurbedrijf: uitbating

rivierbevrachting: directie / kader van het technisch personeel
reisbureau
vastgoedmakelaar
wapens 596.1-5A: vergunning (bij sportschutterslicentie)
wapens 596.1-5B: erkenning (wapenhandelaar/uitbater schietstand/vervoerder)
verzekeringen: bestuurder / directeur / zaakvoerder / lasthebber
rijscholen
slijterij van gegiste dranken / drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt
camping
jacht
privédetective
aannemer van werken
kredietinstelling: zaakvoerder / bestuurder / lid directiecomité / directeur
bijzondere veldwachter
gemeenschapswacht
hotelhouder
kredietbemiddelaar consumentenkrediet : beheerder / zaakvoerder / directeur
uitvinding (octrooi)
natuur (natuurbehoud)
vogels (toelating)
visvangst (vergunning)
boekhoudkundige en fiscale beroepen
bedrijfsrevisor
gemeenschappelijke beleggingsfondsen: bestuurder / directeur / gevolmachtigde / commissaris
steward (voetbal)
taxi: uitbater
taxi: chauffeur
goederenvervoer : makelaar / commissionair-expediteur
transport van zaken (erkenningsvoorwaarden)
personenvervoer (uitbater)
overheidsopdrachten
GAS-ambtenaar
bewaking, opleiding leidinggevend personeel art 5 lid1 1° wet 10 april 1990
bewaking, opleiding agent art 6 lid1 1° wet 10 april 1990

verdovende middelen / psychotrope stoffen: vergunning

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens
te verwerken in het kader van je aanvraag voor een uittreksel volgens de richtlijnen van de General Data
Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente
Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.
Volgende

