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Aanvraagformulier voor een Verklaring Geen Bezwaar voor het 
gebruik van een luchthaven die uitsluitend worden gebruikt voor 
het opstijgen en landen van modelluchtvaartuigen, waarvan de 
totale massa ten hoogste 25 kilogram bedraagt. 
 
Aan het College van B&W van de Gemeente  

 
Adres / postbus   :  

 
Ter attentie van   :  

 
 
 
Geacht college, 
 
Hierbij vraagt ondergetekende een Verklaring van Geen Bezwaar aan van de Burgemeester (VGB) 
binnen het kader van openbare Orde en Veiligheid aan voor het gebruik van een terrein voor 
modelluchtvaartuigen met een massa van ten hoogste 25 kg.  
Bedoeld terrein is al geruime tijd in gebruik voor het starten en landen van modelluchtvaartuigen 
en bij u als zodanig bekend. 
Per 7 november 2019 zijn de Regeling Modelvliegen1, de Regeling Burgerluchthavens en de 
Regeling Veilig gebruik Luchthavens veranderd en zijn modelvliegvelden onder strekking van de 
Regeling Burgerluchthavens gebracht. In de Regeling Veilig gebruik Luchthavens zijn 
modelvliegterreinen vrijgesteld van de bepalingen van die Regeling, o.a. vrijstelling van de 
verplichting een “Luchthavenregeling” te hebben.  
 
Referentie: 
Regeling Burgerluchthavens, hoofdstuk 5 Vrijstelling, artikel 18, lid 1g en lid 2.2 
Hieronder zijn lid 1 a t/m f weggelaten. Deze zijn niet relevant voor deze aanvraag. 
 

Artikel 18 
1. Van het verbod bedoeld in artikel 8.1a, derde lid, eerste volzin, van de wet worden 
vrijgesteld: 
 
g. luchthavens die uitsluitend worden gebruikt voor het opstijgen en landen van 
modelluchtvaartuigen, waarvan de totale massa ten hoogste 25 kilogram bedraagt. 
 
2. Van de in het vorige lid, onderdelen c tot en met g bedoelde vrijstelling kan slechts 
gebruik worden gemaakt onder de voorwaarden dat de gebruiker van de luchthaven 
beschikt over een door de burgemeester van de gemeente waar de luchthaven is gelegen, 
in verband met de openbare orde en veiligheid, afgegeven verklaring van geen bezwaar en 
dat de gebruiker van de luchthaven mededeling doet van de afgifte van deze verklaring aan 
de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport. 

 
Omdat er geen gestandaardiseerde aanvraag is heeft de Koninklijke Vereniging voor Luchtvaart, 
afdeling Modelvliegsport dit formulier ontworpen.  
 
Met de afgifte van een Verklaring van Geen Bezwaar kunnen modelvliegers die één of meer 
luchtsporten in diverse (inter)nationale klassen en recreatieve modelvliegers, waaronder diegenen  
 

 
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-59596.html  
2 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0026564&hoofdstuk=5&artikel=18&z=2019-11-07&g=2019-11-07  
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die vliegen met historische modelvliegtuigen met een grotere spanwijdte op de oude voet binnen 
de nieuwe Europese regelgeving voor onbemande luchtvaart hun sport blijven beoefenen.  
U als Gemeente wordt daarom vriendelijk verzocht het VGB voor deze locatie af te geven.  
 
Hierna zal deze worden opgenomen in de luchtvaartgids (AIP Netherlands) van de 
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)3.  
Dit betekent dat het overige luchtverkeer op de hoogte is van de locatie van het 
modelluchtvaartterrein en deze zodoende ook kunnen vermijden, wat bijdraagt aan een nog 
veiliger luchtruim in Nederland. 
 
Gegevens aanvrager: 
Naam en voorletters:  

Adres / Postcode/ 
Woonplaats 

 

Vertegenwoordigt 
Modelvliegclub:  

 

Aangesloten bij KNVvL 
onder nummer: 

 

E-mail:  

Telefoonnummer:  

 
Gegevens opstijg- en landingslocatie:  

Adres/ Plaats  

XY coördinaat van 
middelpunt locatie: 

 
..…º …..’ …..” N  en  …..º ..…’ ..…” E. (graden, minuten, seconden) 

Contact gegevens 
grondeigenaar: 

 

Telefoonnummer 
grondeigenaar: 

 

Bijlage kaart  

 
Aanvraag 
 Ondergetekende vraagt de Verklaring van Geen Bezwaar aan en verklaart bekend te zijn 
met alle relevante regelgeving inzake veilig gebruik van een modelluchtvaartterrein, evenals met 
alle relevante regelgeving ter beperking van hinder of gevaar voor burgers en omgeving. 
Naam aanvrager: 
   
  

Datum:    Plaats: 

 
Handtekening: 
 
 

 

 
3 https://lvnl.nl 


