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Based on the Government decree scheduled and non- scheduled air transport and Civil
Aviation Act
The request for the economic permit must contain the following:
a. The request letter must be written to the Minister of Tourism, Economic Affairs,
Transport and Telecommunication, through the intervention of the Department
Head of Civil Aviation- Shipping and Maritime Affairs.
b. The request letter must have a stamp of NAF 10, attached to it;
c. In the request letter, the company must ask permission to conduct whatever flight
they are intending to carry out, e.g. charter operations, ambulance flights etc,
d. It must also state the type and model of aircraft they are going to operate, including
seating capacity
e. The company must mention in the request letter to which destinations they are
planning to fly to.
f. Information must also be furnished regarding the lessor and lessee of the aircraft to
be used
g. Enclose all the documents as mentioned in annex A and B of the Government
decree scheduled and non- scheduled air transport as an attachment.
Bijlage behorende bij Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van
artikel 8, vierde lid, van de Luchtvaartlandsverordening (Landsbesluit geregeld en
ongeregeld luchtvervoer)- (Government decree scheduled and non- scheduled air transport
Bijlage A (artikel 2)
De documenten of gegevens die op grond van artikel 2 als bijlage overgelegd moeten
worden bij het indienen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als
bedoeld in artikel 8, eerste en derde lid, van de zijn:
De statuten van de vennootschap en eventuele wijzigingen hiervan.
Een geldig bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
De geldende samenstelling van het bestuur der vennootschap, onder vermelding van
namen, nationaliteit en vestiging alsmede adres van de directeuren.
Namen, nationaliteit en vestiging van de aandeelhouders en opgave van het type aandelen
en aandelenpercentage van deze.
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Het aandeelhoudersregister.
De
nodige
geldige
vergunningen
o.g.v.
[vestigingsvergunning, directeursvergunning(en)].

de

Vestigingsregeling

Bedrijven

De nodige geldige vergunningen o.g.v. de Landsverordening Toelating en Uitzetting
[vergunning(en) tot verblijf, directievergunning(en), werkvergunning(en)].
Een bewijs/bewijzen van goed gedrag.
Bijlage behorende bij Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van
artikel 8, vierde lid, van de Luchtvaartlandsverordening (Landsbesluit geregeld en
ongeregeld luchtvervoer)- (Government decree scheduled and non- scheduled air transport
Bijlage B (artikel 6, tweede lid)
De ondernemingen, die voor het eerst een aanvraag voor een economische vergunning
indienen, verstrekken uit het oogpunt van financiële draagkracht de volgende gegevens:
1. Een door een onafhankelijke ter zake kundige opgesteld bedrijfsplan bevattende o.a.
een balansraming en een winst- en verliesrekening voor de eerste twee exploitatiejaren.
2. Cash-flow-staten en liquiditeitsplannen voor de eerste twee exploitatiejaren.
3. De basis voor de geraamde uitgaven en ontvangsten voor posten zoals brandstof,
tarieven, lonen, onderhoud, afschrijvingen, mogelijke wisselkoersschommelingen,
luchthavenrechten, verzekering en prognoses inzake vervoer/ontvangsten.
4. Bijzonderheden over de aanloopkosten tijdens de periode die loopt van het indienen
van de aanvraag tot het begin van de exploitatie en een toelichting over de
voorgenomen wijze van financiering van deze kosten.
5. Bijzonderheden over de bestaande en geplande financieringsbronnen.
6. Bijzonderheden over de aandeelhouders, waaronder hun nationaliteit en de soorten
aandelen, alsmede de statuten. Indien de onderneming deel uitmaakt van een groep
van ondernemingen, inlichtingen over de onderlinge banden.
7. Bijzonderheden over de financiering van de aankoop/huur van luchtvaartuigen met, in
het geval van huur, de contractvoorwaarden.
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