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Technische directie - Dienst Luchtwaardigheid
City Atrium – 6de verdieping-Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
E-mail: bcaa.registration@mobilit.fgov.be

AANVRAAG TOT REGISTRATIE IN HET BELGISCHE LUCHTVAARTUIGREGISTER –
ULM/DPM
Te sturen naar het hierboven vermelde adres.

Luchtvaartuig: OO-….......
Merk: …….…………………..……….
Model: ...........................…......….
Serienummer: ...........................................................…..
Bouwjaar: …..……...…..
(Toekomstige) thuishaven:……….…………………………… (voluit a.u.b.)
Dit luchtvaartuig:

werd nooit in een ander land ingeschreven (bewijs bijvoegen a.u.b.).
werd in het buitenlandse register doorgehaald (bewijs van doorhaling bijvoegen
a.u.b.).
was eerder ingeschreven in het Belgisch luchtvaartuigregister.

De aanvrager
is eigenaar in volle eigendom
is eigenaar in blote eigendom

Vermeld bij meerdere eigenaars alle namen en
hun percentage van eigendom op de volgende pagina.

De aanvrager is
een privé-persoon:
Naam + voornaam: .................................................................................
Geboortedatum: .…./………./…………………
Nationaliteit: ...................................
Rijksregisternummer(indien van toepassing): ......................................
Adres: ....................................................................................................
Telefoon: .........................
Fax: ........................... e-mail: ..........................................................
IK GA ERMEE AKKOORD / NIET AKKOORD (SCHRAPPEN WAT NIET PAST) DAT OOK MIJN
PERSOONSGEGEVENS IN HET LUCHTVAARTREGISTER OP HET INTERNET GEPUBLICEERD WORDEN.

een vennootschap:
een vereniging:

Naam + vennootschapsvorm:......................................
Maatschappelijke zetel:...............................................
KBO nummer : …………………………………………..
Personen die voor de firma mogen tekenen:
Naam + voornaam: ...........................................................................................
Hoedanigheid: ...................................
Nationaliteit: ..........................
Geboren te: ...............................
op: ..........................................
Adres: ....................................................................
Telefoon: .........................
Fax: ........................... e-mail: .........................................................

Bij te voegen documenten:
a) - Voor natuurlijke personen: een nationaliteitsbewijs;
- Voor een rechtspersoon: de statuten (van de vennootschap of de vereniging).
b) De titels (bv. factuur) waaruit de rechten op het luchtvaartuig blijken.
c) Een attest DL2 afgegeven door de Minister van Financiën of zijn gemachtigde, waaruit blijkt
dat aan de douanevoorschriften is voldaan.
d) Het attest typetoelating afgegeven door de dienst Luchtwaardigheid van het
Directoraat-generaal Luchtvaart.
e) Als luchtvaartuig reeds in België ingeschreven was:
- het vervallen registratiebewijs;
- bij verandering van titularis: het reisdagboek.
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Paraaf:

Ander(e) aanvrager(s)
Naam, voornaam of
Geboortedatum
vennootschapnaam
of KBO
nummer

Type van contract

Percentage

Zichtbaar
op het
inschrijving
bewijs

Goedkeuring
van eigenaar

Betalingsmodaliteiten
Voor de betaling zal u een betalingsuitnodiging ontvangen. Wacht met betalen tot na ontvangst van deze
betalingsuitnodiging. De betaling dient te gebeuren met de correcte gestructureerde mededeling, met het
exacte bedrag en op de juiste rekening die vermeld staan op de betalingsuitnodiging.
Spontane betalingen zorgen niet voor een versnelling van de behandeling van uw dossier, integendeel.

Opgemaakt te ………...................…………… op …….....................…………… 20………………….
Naam/namen en handtekening(en):
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