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Wat moeten we als bestuur van een modelvliegclub doen, om na 31-12-2020 onze leden 
te kunnen laten vliegen?  
 
a) Maak als bestuur de keuze: wél of geen verenigings-exploitantennummer aanvragen: 
 
Uiteindelijk is het altijd jullie eigen keuze of je wél of niet een verenigings-exploitantennummer 
aanvraagt en dat -als service naar je leden toe- beschikbaar stelt aan iedereen uit jullie club. 
 
Zolang de leden van je club in verenigingsverband vliegen en er niets mis gaat, levert dit geen 
problemen op voor je club en is dit veel eenvoudiger (en goedkoper) voor je leden, dan wanneer 
ze zichzelf individueel moeten registreren.  
 
Maar omdat er flinke financiële en juridische risico’s aanzitten voor je club, wanneer 
zich een incident voordoet als één van je leden met je verenigings-exploitantennummer 
buiten clubverband vliegt, adviseren we jullie om dat NIET te doen. Je kan hier namelijk  
niet altijd de controle over houden. 
 
Over welke risico’s gaat het dan? De houder van een verenigings-exploitantennummer wordt 
namelijk aansprakelijk gesteld en verantwoordelijk gehouden voor niet-toegestane activiteiten of 
incidenten buiten het veld, door haar leden.  
 
Vergelijk het maar met de houder van een kenteken voor een voertuig: elke bekeuring op een 
kenteken wordt gezonden aan de kentekenhouder. Die is dan verantwoordelijk voor de begane 
overtreding. En moet proberen uit te zoeken/aan te tonen wie de overtreding daadwerkelijk heeft 
gepleegd. Lukt dit (juridisch) niet, dan is de club dus verantwoordelijk!  
 
Vandaar dat wij jullie adviseren om niet voor deze route te kiezen en je leden hun eigen registratie 
te laten verzorgen. 
 
Wil je wél een verenigings-exploitantennummer aanvragen en dat door je leden laten gebruiken, 
volg dan de stappen in het onderdeel ‘Praktische Informatie’ voor het aanvragen hiervan bij de 
RDW. 
 
 
b) Stuur een mail aan al je leden met daarin onze informatie, afhankelijk van jullie keuze. 

 
Als je de (aanbevolen) keuze hebt gemaakt om al je leden hun eigen exploitantennummer aan 
te laten vragen: stuur dan bijlage 1A mee met je mail. 
 
Als jullie ervoor kiezen om een verenigings-exploitantennummer aan te vragen en dat te laten 
gebruiken door al jullie leden: stuur dan bijlage 1B mee met je mail. 
 
In deze bijlagen is alle informatie die je leden nodig hebben, eenvoudig terug te vinden. 
 
 
 
 
 


