Human Environment and Transport
Inspectorate
Minisrry ofInfrastructure and the
Environment
Nederland
Inspectie Leefomgeving en Transport
BEWIJS VAN ERKENNING

Erkenningnummer: NL-ASRPAS-333

Krachtens artikel 17, eerste lid van het Besluit luchtvaartuigen 2008, artikel 29a, eerste lid onderdeel d van de
Regeling erkenningen luchtwaardigheid 2008, en onder de voorwaarden zoals hieronder vermeld, erkent de Minister
van Infrastructuur en Milieu

Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartiaboratorium
Anthony Fokkerweg 2
1059 CM Amsterdam
als een

erkend bedrijf

erkend voor het uitvoeren van een acceptatiekeuring ten behoeve van de afgifte van een speciaal-BvL voor een RPA
conform artikel 7, tweede lid van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen, met inachtneming van de
beperkingen die zijn vastgesteld (zie aanhangsel). De houder van de erkenning is gemachtigd de privileges die aan
deze erkenning verbonden zijn uit te voeren gedurende de termijn van geldigheid van deze erkenning.
VOORWAARDEN:
1. Deze erkenning is beperkt tot de werkzaamheden zoals deze zijn vastgelegd in de Terms of Approval in het
aanhangsel van deze erkenning;
2. Deze erkenning verplicht tot het voldoen aan de procedures zoals zijn vastgelegd in het goedgekeurde handboek
van de erkende organisatie;
3. Deze erkenning blijft van kracht zolang de erkende ontwerporganisatie blijft voldoen aan de eisen zoals gesteld in
Regeling erkenningen luchtwaardigheid, met een maximum termijn van 2 jaar, zoals gesteld in artikel 18, vierde lid
van Besluit luchtvaartuigen 2008; en
4. Deze erkenning blijft van kracht tot de vermelde verloopdatum, zolang aan de bovenstaande voorwaarden wordt
voldaan, tenzij de erkenning eerder is ingeleverd, opgeschort of ingetrokken.
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1 voor de competente autoriteit: namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en
Milieu, de Inspecteur civil Aviation Authorit
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Human Environment and Transport
Inspectorate
Min istry ofInfrastructure and the
Environment

Nederland
Inspectie Leefomgeving en Transport
AAN HANGSEL

Erkenningnummer: NL-ASRPAS-333
Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartiaboratorium
Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM Amsterdam

Kader van erkenning
1. Reikwijdte van de erkenning
Uitvoeren van acceptatiekeuringen ten behoeve van de afgifte van een speciaal-BvL voor een RPAS
conform artikel 7, tweede lid van de Regeling op afstand bestuurde uchtvaartuigen.
2. Categorieën van producten
RPA’s met een totale startmassa van ten hoogste 150kg.
3. Lijst van producten
Alle RPA’s binnen de categorieën vliegtuigen (A), helikopters (H) en andere categorieën (DA).

4. Organisatie disciplines
Technische acceptatiekeuringen uitvoeren volgens het goedgekeurde handboek NLR-CR-2015-226.
5. Privileges
De Organisatie mag RPAS keuren gebaseerd op de eisen in bijlage 3 van de Regeling op afstand
bestuurde luchtvaartuigen en de daarvan afgeleide keuringseisen opgenomen in vigerende versie van
document AS-RPAS1 ‘Assessment Specifications for RPAS, Class 1’. De Organisatie lS gerechtigd een
keuringsrapport op te stellen op basis van de hierin opgenomen keuringseisen.
6. Condities
Het privilege beperkt zich tot Nederlands geregistreerde RPAS zoals die in bijlage II van Basisverordening
(EC) 216/2008 onder categorie i zijn vermeld.
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