
 
 
PLEEGZORG LIMBURG VZW         Genk, postdatum                      
Welzijnscampus 19/1 
 
3600 Genk  
 
 
 
Aan alle Limburgse gemeentebesturen  
 
  
 
Betreft:  Aanvraag tot het bekomen van een uittreksel uit het strafregister – model 596-2  (KB 

van 21/11/2016 betreffende de modaliteiten van aflevering van uittreksel uit het 
strafregister aan particulieren) 

 
 
Geachte 
 
Pleegzorg Limburg vzw biedt sociaalpedagogische hulp aan kinderen, jongeren en volwassen 
personen die om diverse redenen voor een bepaalde tijd niet in hun eigen gezin kunnen wonen.  Wij 
zorgen ervoor dat zij ondergebracht kunnen worden bij pleegzorgers. 
 
Hiervoor hebben wij, Pleegzorg Limburg VZW, nood aan een uittreksel uit het strafregister van deze 
pleegzorgers en alle inwonende gezinsleden +18 jaar.  
 
Meer concreet gaat het om het document 596-2 Model bestemd voor het uitoefenen van een 
activiteit in contact met minderjarigen (art. 596, tweede lid, wetboek van strafvordering)  Dit 
uittreksel is één van de voorwaarden om te kunnen geattesteerd worden als pleeggezin.  U vindt de 
aanvraag tot het bekomen van dit uittreksel strafregister in bijlage. 
Indien er hierover  nog vragen zijn, aarzel dan zeker niet ons te contacteren  
op 089 84 07 60 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

 

Ann Vandersanden 

Algemeen directeur 

  



 
 

Aanvraag tot het bekomen van een uittreksel uit het strafregister 
(KONINKLIJK BESLUIT VAN 21 NOVEMBER 2016 BETREFFENDE DE MODALITEITEN VAN AFLEVERING 

VAN DE UITTREKSELS UIT HET STRAFREGISTER AAN PARTICULIEREN) 
 
 
 
 
 
 
Ondergetekende, Vandersanden Ann 
in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van  
vzw Pleegzorg Limburg  
gevestigd te    
Welzijnscampus 19 bus 1 
3600 Genk 
verklaart hierbij dat de heer / mevrouw 
………………………………………….……………………………………..…………… [naam + voornaam van de aanvrager]  
een uittreksel uit het strafregister model  (slechts één mogelijkheid aanduiden) : 

 

o 596-1 : model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit (art. 596, 

eerste lid, Wetboek van strafvordering) 

o 596.1 – 1: stokerij / likeurbedrijf: uitbating van een – 

o 596.1 – 2: rivierbevrachting: directie / kader van het technisch personeel 

o 596.1 – 3 : reisbureau   

o 596.1 – 4: vastgoedmakelaar 

o 596.1 – 5: wapens: wapenhandelaar / het voorhanden hebben / uitbater schietstand 

/ vervoerder / schietclub (lidmaatschap) 

o 596.1 – 6: verzekeringen: bestuurder / directeur / zaakvoerder / lasthebber 

o 596.1 – 7 : rijscholen (personeel) 

o 596.1 – 8:  slijterij van gegiste dranken / drankgelegenheid waar sterke drank wordt 

verstrekt 

o 596.1 – 9: camping (uitbating) 

o 596.1 – 10: jacht 

o 596.1 – 11: privédetective 

o 596.1 – 12 : verkiezingen 

o 596.1 – 13: aannemer van werken (erkenning) 

o 596.1 – 14: kredietinstelling: zaakvoerder / bestuurder / lid directiecomité / directeur 

o 596.1 – 15: bijzondere veldwachter 

o 596.1 – 16: gemeenschapswacht 

o 596.1 – 17: hotelhouders (toeristische logiesverstrekking) 

o 596.1 – 18: kredietbemiddelaar consumentenkrediet : beheerder / zaakvoerder / 

directeur 

o 596.1 – 19: uitvinding (octrooi) 

o 596.1 – 20: natuur (natuurbehoud) 

o 596.1 – 21: vogels (toelating) 

Dit formulier dient te worden ingevuld door de werkgever, organisatie, … en vervolgens te worden voorgelegd 
aan het gemeentebestuur van de woonplaats van de aanvrager. Na ontvangst van het uittreksel dient dit formulier 
door het gemeentebestuur te worden ondertekend met vermelding van de datum van aflevering van het 
aangeduide type uittreksel en overhandigd aan de aanvrager, samen met het uittreksel. 

 



o 596.1 – 22: visvangst (vergunning) 

o 596.1 – 23: boekhoudkundige en fiscale beroepen 

o 596.1 – 24: bedrijfsrevisor 

o 596.1 – 25 : gemeenschappelijke beleggingsfondsen: bestuurder / directeur / 

gevolmachtigde / commissaris 

o 596.1 – 26 : steward (voetbal) 

o 596.1 – 27: taxi: uitbater  

o 596.1 – 28 : taxi: chauffeur 

o 596.1 – 29 : goederenvervoer : makelaar / commissionair-expediteur 

o 596.1 – 30: transport van zaken (ondernemer) 

o 596.1 – 31: personenvervoer (ondernemer) 

o 596.1 – 32: overheidsopdrachten 

o 596.1 – 33 : GAS-ambtenaar 

o 596.1 – 34 : veiligheid / bewaking : leidinggevend personeel (opleiding) 

o 596.1 – 35 : veiligheid / bewaking : bewakingsagent / begeleiding uitzonderlijke 

voertuigen (opleiding)    

 

o 596-2 : model bestemd voor het uitoefenen van een activiteit in contact met minderjarigen 

(art. 596, tweede lid, Wetboek van strafvordering) 

dient voor te leggen teneinde toegang te krijgen tot de activiteitensector waartoe de aanvrager  
wenst toe te treden op grond van de inhoud van de beoogde activiteit of de voor deze activiteit  
geldende reglementering. 
 
 
 
 
 
 
Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan  5 jaar [geldigheidsduur, minimum 1 maand] op datum van 
aflevering ervan aan de eindbestemmeling. 
 
Opgemaakt te Genk op datum van ………………..  
 
Handtekening en / of stempel van de eindbestemmeling (firma of organisatie) of diens wettelijke 
vertegenwoordiger : 

 
 

 



 
***** 

 
 
 
IN TE VULLEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR DAT HET UITTREKSEL AFLEVERT : 
Het op dit formulier aangeduide type uittreksel werd op datum van ……………………………………. door  
het  gemeentebestuur van …………………….………………………………………… afgeleverd aan de hierboven  
vermelde aanvrager. 
Handtekening (+ naam + voornaam) van de behandelende ambtenaar + stempel van de gemeente. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Opgemaakt te Genk, op  

 
 
Handtekening 
functie 

 
 


