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Verklaring voor Erkende Entiteit 
indienen (BE) 

 

  

  De verklaring starten 
1. Klik “Nieuwe registratie” > “Erkenning als 

Entiteit” 
2. Lees de waarschuwing.  
3. Indien akkoord, klik op “Ik begrijp het” om 

verder te gaan 

  

 Taalkeuze 
1. Selecteer de voorkeurstaal 
 

Dit is de officiële taal van uw onderneming.  
U dient bij uw keuze de taalwetgeving te 
respecteren. 

  

 Keuze van het standaard scenario 
1. Selecteer uit de lijst het standaard 

scenario. 

De opleiding en beoordeling van de 
praktische vaardigheden worden erkend in 
het kader van één standaardscenario. 

 

 Keuze van de verantwoordelijke 
Elke opleidingsentiteit moet een 
verantwoordelijke aanduiden. 
1. Selecteer de verantwoordelijke uit de 

vervolgkeuzelijst met contacten 
OF  
Indien u een andere contactpersoon wenst: 
2. Vul de velden in (Voornaam, Familienaam, 

E-mail, Telefoonnummer) 

Een entiteit, met ondernemingsnummer, die door het DGLV wil worden erkend voor het 
aanbieden van opleiding voor en beoordeling van praktische vaardigheden van piloten op 
afstand in BE-STS, moet d.m.v. het Drone Portaal aan het DGLV verklaren dat zij aan de 
gestelde vereisten voldoet. Deze eisen  zijn opgenomen in Aanhangsel 4 van het Ministerieel 
besluit tot bepaling van een nationaal standaardscenario van 29 december 2020. 

In deze instructiefiche leest u welke acties hiervoor nodig zijn. 
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 Verklaring voor akkoord 
1. Plaats een vinkje in de vakjes als u akkoord 

gaat met de verklaringen. 

Klik op de link om het Aanhangsel 4 van het 
ministerieel besluit tot bepaling van een 
nationaal standaard-scenario van 29 
december 2020 te raadplegen. 

 

 Boekhoudkundige referentie 
Indien vereist voor uw administratieve 
verwerking kunt u hier een interne referentie 
van hooguit 20 karakters opgeven welke u op 
de factuur zal terugvinden. 
 
1. Klik vervolgens op “Verzenden” 

 

Hoe wordt uw verklaring verwerkt? 

De erkenningsverklaring wordt verstuurd naar de cel Drones. Zij onderzoekt of deze voldoet aan de 
vereisten van Aanhangsel 4 van het hierboven vermelde ministerieel besluit. U kunt worden verzocht 
bewijsstukken voor te leggen om aan te tonen dat aan de vereisten voldaan werd. 

Wanneer de Drone cel oordeelt dat de verklaring voldoet, ontvangt u een betalingsuitnodiging. Zodra 
uw betaling geregistreerd is, wordt de erkenning als entiteit afgeleverd. 

In het andere geval ontvangt u een bericht dat de verklaring onvolledig werd bevonden en bijgevolg 
niet weerhouden is. 
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