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Wij krijgen nogal wat vragen van clubs over leden die het niet noodzakelijk vinden een 
exploitantennummer aan te vragen bij de RDW en/of andere regels overtreden, de gevolgen 
daarvan voor de club vrezen en zelfs vrezen hiervoor aansprakelijk gesteld te kunnen worden. 
Wat moet je daar als vereniging nu mee. Hieronder een korte uiteenzetting van het probleem, 
de gevolgen en wat je hieraan kunt doen als vereniging. 
  
Wie is hiervoor aansprakelijk: 
Gelet op de huidige voorschriften overtreedt de betreffende modelvlieger de wettelijke 
voorschriften, er is sprake van een strafbaar feit wat kan leiden tot een geldboete. 
  
Mogelijke gevolgen voor betreffende club: 
De club zal niet strafrechtelijk vervolgd worden, maar het kan wel bestuursrechtelijke 
gevolgen hebben. 
Immers de club is exploitant van een modelluchtvaartterrein en verantwoordelijk voor de 
gang van zaken op dat terrein. 
Het toelaten van modelvliegers en het gebruik van het terrein door modelvliegers die het niet 
zo nauw met de wet nemen kan  bij controle in 1ste instantie leiden tot een waarschuwing van 
de Inspectie Leefomgeving en Transport, afdeling Luchtvaart en in het ergste geval tot 
(tijdelijke) intrekking van de vergunning en/of een (tijdelijk) vliegverbod voor de club. 
  
Hoe kan je dit als vereniging voorkomen: 
Allereerst moet gezegd worden dat het overgrote deel van de modelvliegers zich keurig aan 
de regels houdt, maar voor een klein aantal is een extra duwtje soms noodzakelijk  
  
Advies: 
Wij adviseren u daarom - als dat nog niet gedaan is – zo spoedig mogelijk in het 
Huishoudelijk Reglement of Terrein Reglement van de vereniging het volgende op te nemen: 
 
"Het is verboden in clubverband en/of vanaf het modelvliegveld van de vereniging met 
onbemande- en/of model luchtvaartuigen vluchten uit te voeren: 

• zonder dat het onbemande- en/of model luchtvaartuig is voorzien van het vereiste 
geldige exploitantennummer. 

• in strijd met de geldende Europese en/of Nederlandse wettelijke voorschriften. " 
 
Hiermee voorkom je als bestuur discussies over wet- en regelgeving en heb je als bestuur er 
alles aan gedaan om het goed te regelen binnen de vereniging en op het veld en heb je als 
bestuur de mogelijkheid om daaraan voor betrokken operator consequenties te verbinden. 
 
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan horen wij dat graag. 



Erop vertrouwend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de afdeling Modelvliegsport. 


