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FORMULIER VOOR AANVRAAG TOELATING RPAS KLASSE 1A 

□ INITIËLE AANVRAAG 

□ VERLENGING 

□ WIJZIGING 
 
Nummer van de toelating ingeval van wijziging(en) of van verlenging :       

DEEL I. – ALGEMENE GEGEVENS VAN DE AANVRAGER 
 
a) Als de aanvrager een rechtspersoon is: 

Maatschappelijke naam:         

Rechtsvorm:          Bedrijfsnummer / BTW:       

Straat en nummer:       

Postcode:                 Stad / Gemeente:                    Land:            

Contactpersoon: 

Naam:           Voornaam:              
 
Functie:        

Telefoonnummer / GSM:                                                         
 

E-Mail:        

b) Als de aanvrager een natuurlijke persoon is: 

Naam:            Voornaam:         

Rijksregisternummer:       

Ondernemingsnummer / BTW (indien bestaande):       

Straat en nummer       

Postcode:                  Stad / Gemeente:                     Land:                 

Telefoonnummer / GSM:                                                         
 

E-Mail:        
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DEEL  II. – INSCHRIJVING RPAS 

Gelieve de volledige lijst van alle RPAS gebruikt in klasse 1a te vermelden (ook in geval van 
wijziging): 

1. 
 

2. 

3. 
 

4. 

5. 
 

6. 

  

DEEL  III. – DOCUMENTEN 

Gelieve de documenten toe te voegen die hieronder vermeld zijn : 

1. Het operationeel handboek in overeenstemming met Bijlage 4 samen met de risicoanalyse in 
overeenstemming met Bijlage 3 van het Koninklijk Besluit van 10 april 2016. 

2. Een kopie van het certificaat van overeenstemming afgeleverd door het Directoraat-generaal 
Luchtvaart of een gelijkwaardig document van overeenstemming afgeleverd door een andere 
EU-autoriteit. 
 

3. In het geval van de professionele en/of commerciële activiteiten: een kopie van 
verzekeringsattest burgerlijke aansprakelijkheid overeenkomstig met artikel 7 van de 
Verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen OF In het geval 
van niet-commerciële activiteiten: een kopie van het verzekeringsattest burgerlijke 
aansprakelijkheid die de luchtvaartactiviteit en het gebruik van afstandbestuurde 
luchtvaartuigen dekt. 

Het Directoraat-generaal Luchtvaart kan altijd bijkomende documenten opvragen. 
 
DEEL  IV. – VERGOEDING  
  
 
Overeenkomstig artikel 101 § 6 van het KB van 10 april 2016 dat de vergoedingen vastgelegd 
waaraan het gebruik van publieke overheidsdiensten onderworpen is met een belang voor 
luchtvaart is een vergoeding verschuldigd voor: 
 

a) Het afleveren van een toelating voor gespecialiseerde vluchtuitvoeringen van klasse 1a 
met één of meer afstandbestuurde luchtvaartuigen van 294 EUR (Index 2017). 

 
b) Elke wijziging of verlenging van een toelating voor gespecialiseerde vluchtuitvoeringen 

van klasse 1a met één of meer afstandbestuurde luchtvaartuigen van 196 EUR (index 
2017). 

 
Een factuur wordt later bezorgd. Geen enkele voorafbetaling is vereist. 
 

O O     

O O     

O O     

O O     

O O     

O O     
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DEEL  V. – VERKLARINGEN 
 

 

Het operationeel handboek en de risicoanalyse zijn conform met bijlage 4 en 5 van het 
Koninklijk Besluit van 10 april 2016 en voldoen aan de vereisten kenbaar gemaakt door de 
Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart. 
Alle vluchten zullen uitgevoerd worden overeenkomstig de procedures en instructies die 
voorkomen in het operationeel handboek. 

 Op elk moment moeten de vluchtuitvoeringen de limieten respecteren die opgelegd zijn aan 
klasse 1a vluchtuitvoeringen. 

 Alle gebruikte RPAS worden onderhouden in overeenstemming met de procedures 
beschreven door de fabrikant. 

 Alle bestuurders en waarne(e)m(st)er(s) RPA zijn opgeleid in overeenstemming met de 
toepasselijke vereisten. 

 
De activiteiten worden uitgevoerd met respect van de toepasselijke wettelijke bepalingen 
inzake de regelgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in 
overeenstemming met artikel 67 van het KB van 10 april 2016. 

 
Elke wijziging aangebracht aan de activiteit die een invloed heeft op de informatie die 
voorkomt in het huidige formulier moet onmiddellijk gemeld worden aan het Directoraat-
generaal Luchtvaart. 

 
De exploitant bevestigt dat de informatie die voorkomt in het huidige formulier juist is. Het 
meedelen van gegevens of afleggen van onjuiste of onvolledige verklaringen wordt 
beschouwd als schriftvervalsing en misbruik. 

 De aanvrager verbindt er zich toe alle informatie en noodzakelijke documenten over te 
maken op vraag van het Directoraat-generaal Luchtvaart. 

 
Plaats en datum :       
 
Naam en handtekening van de exploitant :       
 
 

 

 


