
Grondslagen erkenning Modelvliegveld. 
 
Hieronder een uittreksel van de wettelijke voorschriften m.b.t. erkenning modelvliegveld. 
 
Wet luchtvaart  , geldend van 01-07-2020 t/m heden 
Artikel 8.1a 

1. Het is verboden met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen, anders dan van of op een luchthaven. 

2. Het is verboden de luchthaven Schiphol in bedrijf te hebben indien voor deze luchthaven geen 
luchthavenindelingbesluit en luchthavenverkeerbesluit gelden en indien de exploitant van deze 
luchthaven niet beschikt over een geldig veiligheidscertificaat. 

3. Het is verboden een overige burgerluchthaven in bedrijf te hebben indien voor deze luchthaven geen 
luchthavenbesluit of luchthavenregeling geldt. Vaststelling van een luchthavenbesluit is vereist indien 
buiten het luchthavengebied het externe-veiligheidsrisico of de geluidbelasting vanwege het 
luchthavenluchtverkeer zodanig is dat dit gevolgen heeft voor de ruimtelijke indeling van het gebied 
rond de luchthaven. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt de mate van externe-
veiligheidsrisico of geluidbelasting buiten het luchthavengebied bepaald die vaststelling van gevolgen 
voor de ruimtelijke indeling van het gebied rond de luchthaven noodzakelijk maakt. Daarbij kan worden 
bepaald dat voor daarbij te omschrijven luchthavens in elk geval kan worden volstaan met de 
vaststelling van een luchthavenregeling. De voordracht voor een krachtens dit lid vast te stellen 
algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan 
beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 

4. Het is de exploitant van een overige burgerluchthaven waarvoor vaststelling van een luchthavenbesluit 
is vereist, verboden die luchthaven in bedrijf te hebben indien hij niet beschikt over een geldig 
veiligheidscertificaat. Bij algemene maatregel van bestuur kan dit verbod van toepassing worden 
verklaard op burgerluchthavens waarvoor vaststelling van een luchthavenregeling mogelijk is. 

5. Voor een militaire luchthaven is een luchthavenbesluit of een luchthavenregeling van kracht. 

6. [Dit lid is nog niet in werking getreden.] 

 

 

  



Regeling modelvliegen,  geldend van 07-11-2019 t/m heden 
Artikel 2 

Onverminderd het Besluit luchtverkeer 2014 gelden voor een vlucht met een modelluchtvaartuig de 
volgende regels: 

a. de vlucht wordt slechts uitgevoerd onder omstandigheden en op locaties waarbij er vanaf de grond 
tijdens de gehele vlucht goed zicht is op het modelluchtvaartuig en het luchtruim daaromheen; 

b. de bestuurder houdt tijdens de gehele vlucht goed zicht op het modelluchtvaartuig; 
c. een hoogtemeter hoeft niet te worden gebruikt; 
d. de vlucht wordt niet uitgevoerd buiten de daglichtperiode, zoals gepubliceerd in de luchtvaartgids; 
e. de vlucht wordt niet uitgevoerd boven gebieden met aaneengesloten bebouwing of kunstwerken, 

industrie- en havengebieden daaronder begrepen dan wel boven mensenmenigten of boven 
spoorlijnen of voor motorrijtuigen toegankelijke verharde openbare wegen, met uitzondering van 
wegen in 30 km-zones binnen de bebouwde kom en wegen in 60 km-gebieden buiten de 
bebouwde kom; 

f. voor een vlucht wordt geen vliegplan ingediend; 
g. gecontroleerde vluchten zijn niet toegestaan; 
h. vluchten zijn toegestaan tot een hoogte van maximaal 120 meter boven de grond of het water in 

luchtruim met klasse G, mits 
1° voor vluchten binnen een afstand van 3 km van een ongecontroleerde luchthaven of een 

terrein dat geschikt is om tijdelijk en uitzonderlijk te worden gebruikt, waarvoor krachtens artikel 
8a.51 van de Wet luchtvaart ontheffing is verleend, geen bezwaar bestaat bij de exploitant van 
de luchthaven respectievelijk de houder van de ontheffing; 

2° voor vluchten binnen een gebied waarin laag mag worden gevlogen door civiele of militaire 
luchtvaartuigen iemand met de bestuurder van het modelluchtvaartuig meekijkt om deze te 
kunnen waarschuwen voor luchtvaartuigen; 

i. in afwijking van onderdeel h zijn vluchten binnen het verband van een bij de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart of de Federatie Limburgse Radio Controle Vliegers 
aangesloten vereniging toegestaan tot een hoogte van maximaal 300 meter boven de grond of het 
water in luchtruim klasse G, mits wordt voldaan aan de in dat onderdeel genoemde voorwaarden; 

j. vluchten zijn toegestaan tot een hoogte van maximaal 450 meter boven de grond of het water, mits 
dit gebeurt binnen een aerodrome traffic zone van een militaire luchthaven waarop modelvliegen is 
toegestaan en dit gebied exclusief voor modelvliegen wordt gebruikt of met de andere gebruiker(s) 
sluitende afspraken zijn gemaakt inzake separatie; 

k. vluchten zijn toegestaan in luchtruim met klasse C of D, mits op schriftelijk verzoek van 
belanghebbende een convenant is gesloten met de organisatie die de plaatselijke 
luchtverkeersleiding verzorgt en de bestuurder zich houdt aan de afspraken in dat convenant; 

l. de regels voor de bediening van boordapparatuur voor het beantwoorden van vragen door 
radargrondstations gelden niet; 

m. de regels voor de navigatie- en telecommunicatie-installaties waarmee een luchtvaartuig voor het 
uitvoeren van een VFR-vlucht is uitgerust, gelden niet. 

 
 
Regeling modelvliegen,  geldend van 07-11-2019 t/m heden 
Artikel 3 

Modelluchtvaartuigen worden aangewezen als onbemande luchtvaartuigen, bedoeld in artikel 5.7, derde 
lid, van de Wet luchtvaart.  



 
Regeling burgerluchthavens,  geldend van 07-11-2019 t/m heden 
Artikel 18 

1. Van het verbod bedoeld in artikel 8.1a, derde lid, eerste volzin, van de wet worden vrijgesteld: 

a. luchthavens die buiten de provinciegrenzen zijn gelegen; 
b. luchthavens gelegen op mijnbouwinstallaties in de Waddenzee; 
c. luchthavens die uitsluitend worden gebruikt voor het opstijgen met vrije ballonnen; 
d. luchthavens die uitsluitend worden gebruikt voor het opstijgen met schermzweeftoestellen; 
e. luchthavens die uitsluitend worden gebruikt voor het opstijgen met zeilvliegtuigen; 
f. luchthavens die uitsluitend worden gebruikt voor het opstijgen met gemotoriseerde 

schermvliegtuigen; 
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. 

NB: Een document van de gemeente, waaruit blijkt dat er geen bezwaar is, is ook voldoende, zoals 
Kopie omgevingsvergunning, een gedoogverklaring o.i.d. als het maar een officieel document van de 

gemeente is. 
 

 
 
Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen, geldend van 
11-07-2020 t/m heden 
Artikel 19 

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op: 

a. burgerluchthavens die niet onder de reikwijdte van hoofdstuk 2 vallen en die niet gecertificeerd zijn 
als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EU) nr. 139/2014; 

b. terreinen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik; 
c. terreinen die gebruikt worden voor het landen of opstijgen van een vrije ballon, een 

schermzweeftoestel of een zeilvliegtuig; 
d. terreinen die gebruikt worden voor het opstijgen van een luchtvaartuig nadat deze een nood- of 

voorzorgslanding heeft gemaakt. 
 
2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op: 

a. burgerluchthavens die uitsluitend gebruikt worden om te soaren; 
b. terreinen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik die gebruikt worden door vliegtuigen die deelnemen 

aan een luchtvaartvertoning of die uitsluitend gebruikt worden om te soaren; 
c. luchthavens die geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor de start en landing van 

modelluchtvaartuigen, waarvan de totale massa ten hoogste 25 kilogram bedraagt 
  



Toelichting Regeling Burgerluchthavens wijziging 7 november 2019:  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-59596.html 
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