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REGISTRATIE VAN FAMILIEWAPENS IN NEDERLAND 
 

Men kan constateren dat bij veel families een belangstelling en behoefte bestaat om een wapen te 

voeren. Echter niet ieder is vertrouwd met de heraldiek, de achtergronden, regels en toepassing voor 

Nederlandse families. Dit hoeft het gebruik van familiewapens, oud of nieuw, niet in de weg te staan. 

Om een zo stijlvolle traditie te behouden is het wel van belang om levende heraldiek te kanaliseren en 

verantwoord te begeleiden. Naast heraldisch advisering is het aanleggen van een wapenregister daar 

een vorm van. Zo kunnen de spelregels van de heraldiek volledig tot hun recht komen. 

In verscheidene Nederlandse genealogische organisaties is dit al enkele decennia geleden ter hand 

genomen en in 2015 is hieruit een samenwerkingsverband voortgekomen: het Nederlands College 

Heraldiek. Sindsdien is het Nederlands Wapenregister functioneel, waarin de eerdere registers van 

NGV* ‘Gens Nostra’ en HVG* ‘Ons Voorgeslacht’ worden voortgezet. Het gaat primair om het aanleggen 

van een register van gecontroleerde familiewapens. Daarnaast kunnen andere wapens, zoals van 

organisaties, worden vastgelegd in aparte deelregisters. Het College voert de registratie uit, beheert de 

registers en biedt ook advies en begeleiding voor degenen die een wapen willen aannemen. 

 

Toelichting. 

Als men een familiewapen wil voeren is het van belang dat te doen in overeenstemming met de 

heraldische traditie en inhoudelijk passend bij de specifieke familie-geschiedenis en/of kenmerken van 

de persoon / personen die het wapen stichten. De registratie vormt een bekroning van genealogisch en 

heraldisch onderzoek en zorgt voor vastlegging en openbaarmaking. Ons streven is er daarbij op gericht 

om onder het familiewapen een stevig fundament te leggen. Een fundament in de vorm van: 

 het geven van voorlichting en advies over een juiste heraldische toepassing; 

 het maken van een heraldische beschrijving; 

 het wapen plaatsen in de context van de familiegeschiedenis door vast te leggen waar de oorsprong 

van het wapen ligt, wie het wapen voor het eerst voerde en waar het werd gevonden, of bij nieuwe 

wapens de motieven en door de stichter bedoelde betekenissen in het ontwerp vast te leggen; 

 vermelding van de persoonsgegevens van de aanvrager, wapenstichter; 

en tenslotte: 

 het op uniforme en gestandaardiseerde wijze vastleggen van de gegevens in het register. 
 

Van elk wapen zal een stijlvolle wapenbrief worden uitgeschreven met de volgende informatie: 

 kleurenafbeelding van het wapen (reproductie van de ingediende wapentekening); 

 de heraldische beschrijving; 

 de oorsprong of het ontwerp van het wapen, en het genealogisch verband van de familie; 

 de persoonsgegevens van de wapenvoerder/aanvrager; 

 nummer en datum van de registratie. 

 

Om de benodigde gegevens op uniforme wijze te verkrijgen is er een "Registratieformulier familiewapen". 
 

Na indiening van: 

1. bedoeld registratieformulier; 

2. stamreeks van de aanvrager en een overzicht van de familierelatie met eventuele wapenvoerder; 

3. kleurenafbeelding van de volledige wapentekening door een erkend heraldisch tekenaar, of eerst een 

concept wapentekening in geval van een nieuw wapen, en een z/w-lijntekening van alleen het schild; 

4. bronvermelding / vindplaats bij oude wapens, of motivering van wapenontwerp bij nieuwe wapens; 

5. literatuurvermeldingen van het wapen (wapenboek of genealogie), voor zover van toepassing, 

zal het wapen worden beoordeeld. 
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Elk wapen zal met name worden getoetst op de volgende elementen: 

a. historisch; 

b. heraldisch; 

c. esthetisch; 

d. rechtmatigheid en usurpatie (d.w.z. het onterecht voeren van een bestaand wapen). 
 

De registratie is bestemd voor Nederlandse families en personen of die van Nederlandse oorsprong zijn.  

Wilt u meer informatie over de vereisten, neemt u dan contact op met de secretaris van het College. 

Het Nederlands College Heraldiek is namens de samenwerkende verenigingen belast met de 

wapenregistratie en beslist over de registratie. Als bewijs van de registratie ontvangt de aanvrager een 

stijlvolle wapenbrief met de afbeelding van het wapen in kleur. 

Indien niet tot registratie kan worden overgegaan ontvangt de aanvrager daarover schriftelijk bericht.  

Wapens die al elders zijn geregistreerd, worden alleen in behandeling genomen, als aan voorwaarden 

wordt voldaan die het College daaraan stelt. Neem daarover vooraf contact op. 

De geregistreerde wapens worden gepubliceerd in onder meer het Heraldisch Tijdschrift en internet. 

De openbaarmaking is een wezenlijk element in de publieke bescherming van het wapen. 
 

De kosten bedragen € 170,- per aanvraag, waarvan 45,- te voldoen voor start van het dossier. Voor 

leden NGV en HVG is het bedrag € 125,- (30,- start). Na inzending van het registratieformulier en eerste 

behandeling ontvangt u een bevestiging en nota. (Bij verzending buitenland is de kostenopslag € 30,-.)  

Er kunnen bijkomende kosten zijn voor de volgende zaken. Niet inbegrepen in de registratiekosten zijn 

eventuele kosten voor ontwerp van een wapen, daarvoor wordt in overleg en afhankelijk van de nodige 

werkzaamheden een bedrag bepaald. De kosten van het maken van de definitieve tekening moet u zelf 

met een erkend heraldisch tekenaar overeenkomen. Wij kunnen u hierover adviseren.  

De vereisten van de in te dienen kleurentekening zijn: een compleet wapen (schild en schilddekking) in 

heldere kleuren op een lichte effen ondergrond in formaat minimaal 10 x 15 cm. Stuur ook een digitaal 

afbeeldingbestand in hoge resolutie, niet-gecomprimeerd formaat *.jpg of *.png (> info@heraldiek.net). 
 

Op verzoek is het mogelijk een wapen te doen registreren voor verwanten (bijv. aangetrouwde familie) of 

relaties (bijv. familieorganisatie) van de indiener. Wanneer een derde persoon optreedt als contact-

persoon, blijft de wapenvoerder (wapenstichter) de aanvrager van registratie en deze geeft akkoord door 

de ondertekening van het registratieformulier.  

Ook andere wapens en heraldische emblemen kunnen desgewenst geregistreerd worden, zoals van 

verenigingen en instellingen of kerkelijke wapens. Neem in dat geval contact op voor ander formulier. 
 

Voor vragen en nadere informatie over de registratie en de procedure kan contact worden opgenomen 

met de secretaris van het Nederlands College Heraldiek voor wapenregistratie en advies:  

Dhr. drs. W.M.T. van Zon, Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH  Utrecht, e-mail: info@heraldiek.net 
 

Het adres voor inzending van het registratieformulier met toebehoren is:  

Nederlands College Heraldiek, dhr. L.F. van der Linden, Antoon Coolenhove 14, 2717 XH  Zoetermeer. 
 

Let u erop dat het registratieformulier compleet met alle gevraagde bijlagen wordt ingezonden. 
 

N.B. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Afhandeling vergt minimaal 6 maanden.  

 

 

 

*) Het Nederlands College Heraldiek voor Wapenregistratie en Advies is een samenwerking van:  

- Nederlandse Genealogische Vereiniging (NGV), met tijdschriften: Gens Nostra en Heraldisch Tijdschrift 

- Hollandse Vereniging voor Genealogie (HVG), met tijdschrift: Ons Voorgeslacht 


