Luchtvaart/ Dienst Vergunningen/ Inschrijvingen
City Atrium –6de verdieping-Vooruitgangstraat 56 - 1210 Brussel
Tel. : 02 277 43 70
E-mail: bcaa.registration@mobilit.fgov.be

AANVRAAG VOOR REGISTRATIE VAN EEN RPAS IN HET BELGISCH
LUCHTVAARTREGISTER
Terug te sturen naar het volgend e-mail adres: bcaa.registration@mobilit.fgov.be

Luchtvaartuig : *OOMerk :
Serienummer* :
Naam (of merk) van het/de grondcontrolestation(s):
Constructeur :
Sociale zetel of woonplaats van de constructeur

Model :
Bouwjaar :

* indien van toepassing
Deze RPAS :
werd nooit geïmmatriculeerd of ingeschreven in het buitenland (bewijs toevoegen a.u.b)
werd geschrapt uit een buitenlands register waar hij werd geïmmatriculeerd of
geregistreerd (het attest van schrapping bijvoegen a.u.b)
werd al ingeschreven in het Belgisch register (gelieve het registratiekenmerk hierboven
te noteren)
Deze RPAS wordt ingeschreven op naam van :
particulier :
Naam en voornaam :
Geboortedatum :
/
/
Nationaliteit :
Identificatienummer van het rijksregister(indien van toepassing)
Adres :
Tel. :
Fax :
e-mail :

 IK GA AKKOORD /NIET AKKOORD (de onnodige vermelding schrappen) DAT MIJN PERSOONLIJKE
GEGEVENS WORDEN GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH LUCHTVAARTREGISTER OP INTERNET

Naam en juridische vorm …..:
Sociale zetel :
KBO nummer:
Naam van de personen die mogen ondertekenen voor de vereniging of bedrijf :
Naam en voornaam:
Hoedanigheid :
Nationaliteit :
Geboren te
op
Adres :
Tel :
Fax :
e-mail :

vennootschap
vereniging

Deze RPAS behoort toe aan :
de particulier, de vereniging, of het bedrijf hierboven vermeld.
een vereniging van eigenaars (vermeld alle namen, de aard van de respectievelijke eigendomsrechten ,
en het percentage van deze rechten per persoon op de volgende pagina.)

Documenten bij te voegen :
a) - Voor de particulieren : een bewijs van nationaliteit
- Voor de bedrijven of verenigingen : de statuten
b) Het bewijs van eigendomsrecht op het luchtvaartuig (bijv. faktuur)
c)
Indien het luchtvaartuig reeds is ingeschreven in Belgie :
- het vervallen inschrijvingsbewijs
- voor een verandering van eigenaar : het logboek
Parafering : Andere aanvrager(s)
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Naam, voornaam of
vennootschapnaam

Geboortedatum
of KBO nummer

Aard van het
eigendomsrecht

Percentage

Vermelding
op het
registratiebewijs

Toestemming
van de
eigenaar

Betalingsvoorwaarden :
Voor de betaling ontvangt u in uw mailbox een betalingsuitnodiging. Voer de betaling slechts uit na
ontvangst van de betalingsuitnodiging. Vermeld op het betalingsbewijs de gestructureerde mededeling en
het juiste bedrag aangeduid op de uitnodiging tot betalen.
Vooruitbetalingen zijn geen garantie op een vluggere behandeling van uw dossier, wel integendeel .
Gedaan te ………...................…………… op …….....................…………… 20..
Naam en handtekening :

Belangrijk:

Om een vlotte afhandeling van uw dossier te garanderen vragen wij u om per toestel/registratie:
-

een registratieaanvraag te mailen
alle gevraagde documenten afzonderlijk in te scannen in pdf-formaat;
alle bijlagen te groeperen in dezelfde mail;
te versturen naar: bcaa.registration@mobilit.fgov.be
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