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1. ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1. In uitvoering van artikel 23 van de statuten stelt de raad van bestuur het huishoudelijk reglement vast 
aangaande de werking van de vereniging. Het wordt van kracht voor alle leden van de vereniging één 
maand na publicatie op de website en ad valvas in het lokaal van de club. 

1.2. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de goede werking van de club te 
verzekeren en kan dus de nodige algemene of specifieke regels uitvaardigen die onmiddellijk van 
toepassing zijn op alle leden van de club. 

1.3. Dit reglement is ondergeschikt aan de internationale en nationale luchtvaartreglementeringen. 
Overtredingen van dergelijke voorschriften en hun eventuele gevolgen, zowel administratief als 
gerechtelijk, zijn uitsluitend ten laste van de overtreder, zonder verhaal op de  
Sabena Aeroclub VZW of haar bestuur. 

1.4. De Sabena Aeroclub VZW is een meertalige vereniging en politiek neutraal. Om deze specificiteit te 
garanderen wordt er aan de leden van elke gemeenschap gevraagd om de harmonieuze en wederzijdse 
verstandhouding tussen elkaar te bestendigen. Deze houding wordt voornamelijk geapprecieerd te 
Grimbergen, onze exploitatiezetel. Hier kan zij alleen maar een goed nabuurschap met onze gastheren (de 
gemeente, eigenaar van het vliegveld, de exploitatie-VZW (RVG), de collega-piloten, de lokale bewoners 
enz.) bevorderen. 

1.5. Bij een incident of ongeval te wijten aan een zware fout van de piloot, zal hem een tussenkomst van 
minimum € 350,00 als schadevergoeding gevraagd worden. Dit bedrag mag echter het bedrag van de 
verzekeringsvrijstelling nooit overschrijden die op dat moment geldt. 

1.6. Regels met betrekking tot de instructeurs: 

a. Het aantal instructeurs wordt bepaald door de raad van bestuur in functie van de behoeften. 

b. Enkel de raad van bestuur is bevoegd om instructeurs te erkennen. 

c. De instructeurs mogen in geen geval een leerling aannemen die geen lid is van de club. 

d. Alleen door de club erkende instructeurs mogen instructievluchten of kwalificatievluchten uitvoeren met 
de vliegtuigen van de club. De door het Directoraat-Generaal Luchtvaart erkende examinatoren kunnen 
de wettelijke voorgeschreven examenvluchten uitvoeren mits de Head of Training of de voorzitter 
hiervoor toelating gegeven hebben. 
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2. LEDEN 

2.1. De voorwaarden van het lidmaatschap worden vastgesteld in de statuten van de vereniging. Er zijn 
effectieve, toetredende en sympathiserende leden. Effectieve leden zijn de leden die effectief of 
toetredend lid waren op 21 juni 2011 of die later, onder de statutaire voorwaarden, aanvaard werden door 
de raad van bestuur. 

2.2. Personen die toetredend lid wensen te worden van de club, richten een schriftelijke aanvraag op het 
daartoe vastgestelde document aan de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist soeverein en zonder 
enige verplichting van motivatie over het al dan niet aanvaarden van de aanvraag tot lidmaatschap. 
Toetredende leden kunnen na drie jaar ononderbroken lidmaatschap aanvaard worden door de raad van 
bestuur als effectief lid. Daartoe moeten zij een schriftelijke aanvraag indienen bij de raad van bestuur die 
met eenvoudige meerderheid beslist om deze aanvraag te aanvaarden of niet. 

2.3. Personen die hun morele en financiële steun aan de vereniging wensen te verlenen, kunnen zich bij de 
Sabena Aeroclub aansluiten als sympathiserend lid. Hierdoor kunnen zij aan de clubactiviteiten deelnemen, 
met uitzondering van die als piloot, en zonder stemrecht op de algemene vergadering. 

2.4. Iedere toekenning van lidmaatschap valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de raad van bestuur. 

2.5. Alleen effectieve leden hebben stemrecht in de algemene vergadering. Alleen de leden in orde met hun 
jaarlijkse bijdrage worden toegelaten de algemene vergadering bij te wonen. 

2.6. Alleen effectieve en toetredende leden mogen vliegtuigen van de club besturen, mits aan de wettelijke 
vereisten te voldoen en onder de voorwaarden vastgesteld in het huishoudelijk reglement of in bijzondere 
regels vastgesteld door de raad van bestuur. 

2.7. Toetredende en sympathiserende leden mogen wel aanwezig zijn op de algemene vergadering en mogen 
deelnemen aan vergaderingen en sociale activiteiten van de club. 

2.8. De raad van bestuur kan met eenvoudige meerderheid beslissen om het lidmaatschap te schorsen van een 
lid, wegens een ernstige inbreuk op de statuten, het huishoudelijk reglement, de eer of de wellevendheid. 
De voorzitter, de secretaris of de penningmeester worden door de raad van bestuur gedelegeerd om in 
geval van dringende noodzaak alle bewarende maatregelen te treffen in het belang van de club. Deze 
dringende maatregelen zijn van toepassing tot de volgende vergadering van de raad van bestuur die de 
getroffen maatregelen kan bevestigen, aanpassen of tenietdoen. Dit betreft onder meer schorsing van een 
lid. 

2.9. Elk lid is onderworpen aan het betalen van het jaarlijks lidgeld zoals vermeld in Internal Regulations 
Appendix A (Applicable Fees & Prices). Uitzondering wordt gemaakt voor diegene die zijn lidmaatschap 
schriftelijk opzegde. 

2.10. Het lidgeld is geldig voor één kalenderjaar met aanvang op 1 januari en eindigend op 31 december. De raad 
van bestuur kan beslissen personen toe te laten als toetredend lid voor een kortere periode. De raad van 
bestuur beslist dan over het bedrag van het lidgeld voor deze kortere periode. 
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2.11. Een bijkomende waarborg, waarvan het bedrag door de raad van bestuur bepaald wordt, zal gevraagd 
worden aan elk nieuw lid (Internal Regulations Appendix A (Applicable Fees & Prices)). Dit bedrag is 
opeisbaar vanaf de kandidaat als lid aanvaard wordt. Deze waarborg is terugvorderbaar ingeval van 
ontslag, mits het lid eventuele schulden bij de club aangezuiverd heeft. 

2.12. Indien het lidgeld per 31 maart niet betaald werd, wordt dit beschouwd als opzegging van het 
lidmaatschap. 

2.13. Het voldoen van het lidgeld garandeert de burgerlijke aansprakelijkheid van de piloot en de dekking van de 
vervoerde derden. Dit wordt beperkt tot de kapitalen en clausules zoals beschreven in de 
verzekeringscontracten die de Sabena Aeroclub voor haar vliegtuigen onderschreven heeft in het kader 
van de clubactiviteiten. 

2.14. De leden moeten onmiddellijk na elke vlucht alle gevraagde vluchtgegevens correct invullen in het 
reservatiesysteem en de vlucht afsluiten. Bij nalatigheid kunnen administratieve kosten aangerekend 
worden per niet correct of niet tijdig afgesloten vlucht. Deze kosten worden vastgesteld door de raad van 
bestuur en gepubliceerd in de Internal Regulations Appendix B (Aircraft Reservations – Online Reservation 
System). 

2.15. De leden dienen spontaan hun rekening van het huren van de vliegtuigen te vereffenen via 
bankoverschrijving op de clubrekening. Deze betaling dient te worden uitgevoerd ten laatste op de dag van 
de vlucht indien het lid een negatief saldo bekomt na de uitvoering van de vlucht. Er worden geen 
schriftelijke rekeninguitreksels verstuurd. De leden kunnen alle financiële bewegingen en de stand van hun 
rekening raadplegen in het reservatiesysteem. Het niet ontvangen van een rekeninguitreksel of gelijk welke 
vorm van betalingsherinnering kan nooit een reden zijn om een debetsaldo niet te vereffenen. De 
voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen leden met een openstaande schuld zonder voorgaande 
verwittiging blokkeren in het reservatiesysteem en kunnen ook toekomstige reserveringen annuleren tot 
het openstaande bedrag wordt aangezuiverd. De modaliteiten voor een tijdelijke blokkering verlopen 
volgens Internal Regulations Appendix B (Aircraft Reservations – Online Reservation System). 

2.16. Huurgelden die niet werden betaald binnen de vastgestelde termijn zullen automatisch worden verhoogd 
met de wettelijke interesten en administratieve kosten die vastgesteld worden door de raad van bestuur. 
De Sabena Aeroclub zal openstaande schulden invorderen met alle rechtsmiddelen, inbegrepen uitvoerend 
beslag op de goederen van het lid. De kosten voor uitvoering en de gerechtskosten vallen ten laste van het 
desbetreffende lid. 

2.17. De betalingen zullen altijd geschieden door overschrijving op de bankrekening van de Sabena Aeroclub te 
1850 Grimbergen met vermelding van het lidnummer. Om de afrekeningen te vergemakkelijken en 
eventuele boetes te vermijden worden de leden verzocht geregeld provisies te storten volgens schatting 
van hun gevlogen of nog te vliegen uren. 

2.18. Indien uiterlijk drie maanden na het verzenden van het rekeninguitreksel, of gelijk welke andere vorm van 
betalingsherinnering, de huurgelden niet zijn betaald, vervalt automatisch het lidmaatschap. 
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3. UITBATINGSVOORWAARDEN 

3.1. De leden kunnen de vliegtuigen van de Sabena Aeroclub slechts huren indien zij voldoen aan volgende 
voorwaarden: 

a. Het lidgeld betaald hebben. 

b. Houder zijn van een geldige vergunning en van de nodige kwalificaties om het vliegtuig te besturen in de 
voorziene vluchtomstandigheden, of in geval van leerling piloten, het akkoord van hun instructeur.* 

c. Gelost zijn op dit model van vliegtuig door een instructeur erkend door de Sabena Aeroclub.* 

d. Ten minste één landing te hebben uitgevoerd op hetzelfde model van toestel in de voorgaande 90 dagen, 
zo niet eerst een “check” te hebben afgelegd met een instructeur van de club, of van hem een 
voorafgaand akkoord te hebben bekomen.  Daarnaast moet bij het vervoeren van passagiers 
vanzelfsprekend ook voldaan worden aan PART.FCL.060 (3 take-offs and landings in preceeding 90 days 
on the same class of aircraft).* 

e. Beperkende voorwaarden kunnen worden opgelegd wat betreft het gebruik van bepaalde vliegtuigen 
van de Sabena Aeroclub, ofwel op het gebied van de vergunning van de piloot, ofwel over de ervaring 
van de piloot op het type van vliegtuig, ofwel op gelijk welk gebied dat de raad van bestuur zou nodig 
achten. 

* Niet van toepassing in geval van een instructievlucht met dubbele besturing onder begelieding van een 
instructeur erkend door de Sabena Aeroclub. 

De piloot wordt financieel verantwoordelijk gesteld voor zijn vlucht van zodra de motor draait tot aan de 
stopzetting ervan, inbegrepen alle grondoperaties, de boordteller als bewijs. 

4. OPERATIES 

4.1. Er mogen geen commerciële luchtvervoersactiviteiten worden uitgevoerd. Het afstaan van een vliegtuig 
aan een derde is strikt verboden, welke ook de kwalificaties van de derde persoon zijn. 

4.2. Het reserveren van een vliegtuig gebeurt door een elektronisch reservatiesysteem beschikbaar langs de 
website van de Sabena Aeroclub. Toegang tot deze website is voorbehouden aan de leden-piloten via een 
toegangscode die door de Sabena Aeroclub wordt verleend. 

4.3. Alleen de leden in het bezit van een geldige vlieg- en medische vergunning zijn bevoegd reservaties te 
maken. Leerling piloten zonder vliegvergunning zullen hun vlucht inschrijven onder de 
verantwoordelijkheid en het akkoord van hun instructeur. 

4.4. De piloot is verantwoordelijk voor zijn reservatie. Niettegenstaande de door het reservatiesysteem 
voorgestelde beschikkingen, is hij verzocht zich persoonlijk te vergewissen over de beschikbaarheid van 
het gereserveerde vliegtuig (overmacht i.g.v. bv. onderhoud). In geval van annulering wordt hij verzocht 
deze situatie zo snel mogelijk recht te zetten in het reservatieprogramma. Een boete van 20% van de 
gereserveerde tijd kan hem aangerekend worden wanneer hij zonder geldige reden (bv. 
weersomstandigheden of onbeschikbaarheid van het vliegtuig) zijn vlucht niet heeft uitgevoerd of gewoon 
afgelast. 
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4.5. Om een vliegtuig te huren voor een periode langer dan één dag is het voorafgaand akkoord van de 
voorzitter of van zijn afgevaardigde vereist. De verdere bepalingen betreffende de reservatie en huur van 
de toestellen voor een volledige dag of langer zijn terug te vinden in de Internal Regulations Appendix B 
(Aircraft Reservations – Online Reservation System). 

4.6. Een reservatie vervalt automatisch indien de piloot hier geen gebruik van maakt 30 minuten na het 
aanvangsuur van de reservatie. 

4.7. De grootste zorg en nauwkeurigheid zijn vereist bij het bijhouden van de reisdagboeken die onmiddellijk 
moeten worden ingevuld. Naam en lidnummer van de piloot moeten duidelijk leesbaar ingeschreven zijn 
en de vlucht moet ondertekend worden. De opmerkingen in het reisdagboek mogen geen feiten betreffen 
die vreemd zijn aan het materiaal of aan zijn toestand. Vergissingen, bij het inschrijven van de vluchturen 
of bij het verkeerd opnemen van de indexen, zullen ten laste worden gelegd van de piloot en zullen hem 
dan ook worden aangerekend. Hiervoor wordt aan iedere piloot voor de vlucht gevraagd de indexen op de 
meters zorgvuldig te vergelijken met het reisdagboek, en een mogelijke fout van de vorige gebruiker 
dezelfde dag nog te melden aan de raad van bestuur (via e-mail). Indien hieraan verzaakt wordt, kunnen 
de ontbrekende vliegtijden aangerekend worden aan de piloot die laatst met het toestel heeft gevlogen . 

4.8. De hoeveelheden getankte brandstof moeten correct worden geregistreerd op het reservatieplatform. Bij 
nalatigheid kunnen administratieve kosten aangerekend worden per niet correct geregistreerde 
brandstoftransactie. Deze kosten worden vastgesteld door de raad van bestuur en gepubliceerd in de 
Internal Regulations Appendix B (Aircraft Reservations – Online Reservation System). De bedragen voldaan 
door een lid ter betaling van brandstof op een landingsplaats zullen hem gecrediteerd worden, mits hij een 
ontvangstbewijs voorlegt dat in het bezit moet zijn van de penningmeester binnen de 30 dagen. Na het 
verstrijken van deze periode zal geen enkele terugbetaling meer uitgevoerd worden. 

4.9. Taksen en kosten die door de lokale luchthavenautoriteiten opgelegd worden (o.a. landings- en 
parkeergelden, handling kosten) zijn ten laste van de piloot. Deze kosten, zoals ook voor de 
benzinebevoorrading, moeten, waar mogelijk, ter plaatse vereffend worden. 

4.10. Ieder defect of onregelmatigheid vastgesteld aan het materiaal moet worden vermeld, in het “Trouble 
Report”, getekend en gedateerd, én aan een instructeur, een lid van de raad van bestuur of aan diegene 
die voor het onderhoud verantwoordelijk is. Elke piloot dient verplicht de “TR” te raadplegen vóór zijn 
vlucht. De “TR’s” zijn ter beschikking van de piloten in de map met boorddocumenten van het vliegtuig 
Deze gegevens moeten eveneens vermeld worden bij de afsluiting van de vlucht in het reservatiesysteem. 
Er wordt een grote verantwoordelijk geëist van elke piloot ter bevordering van de algemene veiligheid. 

4.11. De grootste nauwkeurigheid wordt gevraagd vanwege de leden voor het binnen en buiten zetten van de 
vliegtuigen in/uit de loodsen. Ze worden eraan gehouden persoonlijk elk buiten gesleept vliegtuig terug te 
stallen, ongeacht eventuele andere of latere reservaties. De poorten van de loodsen moeten onmiddellijk 
terug gesloten worden. Een vliegtuig mag nooit zonder toezicht op de tarmac achterblijven. 
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4.12. De piloot wordt verantwoordelijk gesteld gedurende de volledige duur van zijn vlucht. Hij zal ook zorgen 
voor het verankeren van het vliegtuig op de bezochte landingsplaatsen (tenzij lokale handling). Ingeval van 
langdurige afwezigheid (bv. ’s nachts) dient hij die boorddocumenten bij te houden en het vliegtuig steeds 
slotvast achter te laten. Van elk lid wordt grote verantwoordelijkheidszin verwacht om goede zorg te 
dragen voor de vliegtuigen en het materiaal van de Sabena Aeroclub. 

4.13. De beoordeling van de vliegcondities (staat van het terrein, de hoogte van het wolkendek, de zichtbaarheid, 
de wind en andere factoren), vooraleer een vlucht aan te vangen, is de exclusieve verantwoordelijkheid 
van de piloot zelf die geacht wordt zijn eigen capaciteiten en de omstandigheden goed in te schatten. De 
Sabena Aeroclub kan niet aansprakelijk gesteld worden voor toelating tot vliegen van piloten. Leerling-
piloten staan onder permanente supervisie van hun instructeur zolang ze niet gebrevetteerd zijn. 

4.14. Het starten van de motor is alleen toegestaan door een gekwalificeerde persoon (bv. piloot, leerling na 
briefing of luchtvaarttechnicus). De motor mag nooit draaien indien één van deze personen niet aanwezig 
is aan boord. Deze persoon dient erop te letten dat de schroefwind geen hinder of schade veroorzaakt aan 
loodsen, voorwerpen, andere vliegtuigen of personen in de buurt. Het is ten strengste verboden de motor 
van een vliegtuig te starten of stil te leggen binnen een loods. 

4.15. Bagages die door de piloot worden ingescheept mogen alleen persoonlijke zaken bevatten. Commerciële 
vracht is ten strengste verboden. Alsook is het verboden huisdieren aan boord te nemen tenzij voorafgaand 
akkoord van de voorzitter. In dit geval dient men zelf te zorgen voor een speciaal hiervoor bestemde kooi. 


