
Aanvraagformulier ontheffing artikel 8a.51 Wet luchtvaart 
 
De aanvraag moet worden ingediend bij: 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
Mevrouw E.J.A.M. Keller 
Postbus 75 
5000 AB  TILBURG 
 
De aanvraag kan per post worden verzonden of aan meldingtug@omwb.nl worden gestuurd. 
 
Soort ontheffing1: 

 generieke ontheffing (lever de gevraagde informatie onder A, C, D1 en E) 
 locatiegebonden ontheffing (lever alle gevraagde informatie m.u.v. D2 ) 
 specifieke ontheffing (lever alle gevraagde informatie) 

 
A. Algemene informatie aanvrager 
 
Rechtspersoon (indien van toepassing): 

Naam: Adres: 

Postcode en plaatsnaam: Telefoon: 

Mobiel nummer: E-mail: 

Fax: Gegevens brevetdocument: 

Air operate certificate (AOC) aanwezig:  

 
B. Informatie locatie 
 
Rijksdriehoekcoördinaten middelpunt locatie: 
 
X: 

 
 
Y: 

Adres: Postcode en plaats: 

Contactpersoon locatie: Telefoonnummer contactpersoon: 

 
C. Informatie luchtvaartuig 
 
Soort luchtvaartuig: Merk: 

Type: Registratienummer: 

mailto:meldingtug@omwb.nl


 
D. Informatie vluchtdagen 
 
D1: Aantal gewenste vluchtdagen: Aantal vluchten per dag (2 of specifiek aantal):  

D2: Datum/data van vluchten: 

 
E. Algemene toelichting 
 
Reden aanvraag:  

 
F. Toe te voegen bijlage: Luchtfoto locatie 

 
G. Verklaring 
 
De aanvrager verklaart bekend te zijn met alle relevante regelgeving inzake veilig gebruik van een of meer 
terreinen voor gebruik door de aangegeven luchtvaartuigen, evenals van alle relevante regelgeving ter 
voorkoming van schade aan of vervuiling van de bodem en ter beperking van hinder of gevaar voor burgers en 
omgeving. 
 
De aanvrager verklaart voorafgaand aan het tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een bepaald terrein, zich ervan 
te vergewissen dat de eigenaar van het desbetreffende terrein toestemming voor het gebruik heeft gegeven. 
 
H. Ondertekening 
 
Datum:      Naam aanvrager:    Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Aankruisen wat van toepassing is, de volgende soorten ontheffing worden onderscheiden: 
1.  een generieke ontheffing: ontheffing voor meerdere onbekende terreinen, met melding 1 werkdag van te voren voor 

maximaal 2x2-vliegbewegingen (= 2 vluchten) per terrein, voor maximaal 12 al dan niet bekende dagen per jaar per 
terrein.  

2. een locatiegebonden ontheffing: ontheffing voor één of meerdere bekende terreinen, met melding 24 uur van te voren 
voor maximaal 48-vliegbewegingen (= 24 vluchten), voor maximaal 12 dagen per jaar per terrein;  

3. een specifieke ontheffing: ontheffing bij evenementen/projecten voor meerdere starts en/of landingen op 1 dag, maar wel 
met een maximum van een aaneengesloten periode van 3 dagen per terrein per jaar.  


