Regelgeving drones

- Verschillen in regelgeving recreatief-beroeps (stand van zaken september 2016)

Gebruik van de drone

Recreatief vliegen met drones

Beroepsmatig (ROC)

Beroepsmatig (ROC Light)

Hobbymatig, recreatief

Beroepsmatig gebruik en/of
vluchten tegen vergoeding

Beroepsmatig gebruik en/of
vluchten tegen vergoeding

Gewicht drone (totale startmassa)

Max. 25 kg

Max. 150 kg

Max 4 kg

Voorrang ander luchtverkeer

Verleent voorrang aan alle andere
luchtverkeer en landt onmiddellijk
wanneer ander verkeer nadert.

Verleent voorrang aan alle andere
luchtverkeer en landt onmiddellijk
wanneer ander verkeer nadert.

Verleent voorrang aan alle andere
luchtverkeer en landt onmiddellijk
wanneer ander verkeer nadert.

Drone in zicht van de piloot
(VFR = Visual Flight Rules)

Altijd in zicht van de piloot

Altijd in zicht van de piloot

Altijd in zicht van de piloot

Afstand tot de piloot
(of waarnemer)

n.v.t.

Max. 500 meter

Max. 100 meter

Daglicht

Alleen bij daglicht

Alleen bij daglicht

Alleen bij daglicht

Vlieghoogte (vanaf grond/water)

Max. 120 meter
Uitzondering: leden KNVvL of FLRVC
op een modelvliegveld: max. 300m

Max. 120 meter
(ontheffing mogelijk in ROC)

Max. 50 meter

Afstandcriteria:

Ontheffing mogelijk

Geen ontheffing mogelijk

Afstand tot mensenmenigten

Niet boven

Min. 150 meter

Min. 50 meter

Afstand tot aaneengesloten
bebouwing

Niet boven

Min. 150 meter

Min 50 meter

Afstand tot kunstwerken, havenen industriegebieden

Niet boven

Min. 50 meter

Min. 50 meter

Afstand tot spoorlijnen

Niet boven

Min. 50 meter

Min. 50 meter

Afstand tot openbare wegen,
autowegen en autosnelwegen

Niet boven
met uitzondering van wegen in 30
km-zones binnen de bebouwde kom
en wegen in 60 km-gebieden buiten
de bebouwde kom;

Min. 50 meter

Min. 50 meter

Afstand tot vaartuigen en
voertuigen

n.v.t.

Min. 150 meter

Min. 50 meter

Waar mag je wel/niet vliegen?
Kijk voor een kaart
met no fly zones op
rijksoverheid.nl/drones

Niet in gecontroleerd luchtruim
(CTR’s)

Niet in gecontroleerd luchtruim
(CTR’s)

Niet in gecontroleerd luchtruim
(CTR’s)

(exacte regels: Regeling Op Afstand
Bestuurbare Luchtvaartuigen)
Niet binnen 3 km van
ongecontroleerde vliegvelden, tenzij
geen bezwaar van exploitant

n.v.t.

Niet binnen 3 km van
ongecontroleerde vliegvelden, tenzij
geen bezwaar van exploitant

Niet in militaire en civiele
laagvlieggebieden, tenzij met een
waarnemer

n.v.t.

Niet in militaire en civiele
laagvlieggebieden, tenzij met een
waarnemer

Bewijs van Bevoegdheid voor de
piloot/bestuurder (‘brevet’)

n.v.t.

Bewijs van Bevoegdheid (RPA-L)
(medische keuring verplicht,
minimaal LAP-L)

Ontheffing Bewijs van Bevoegdheid
Wel: piloot kan aantonen over
voldoende bekwaamheid te
beschikken bv. met een KEI-diploma
of een erkend vliegbrevet (deze eis
geldt niet als de drone minder dan 1
kg weegt) geen medische keuring

Bewijs van Luchtwaardigheid voor
de drone

n.v.t.

Bewijs van Luchtwaardigheid
(technische keuring verplicht)

Ontheffing Bewijs van
Luchtwaardigheid
(geen technische keuring)

Inschrijving in luchtvaartuigregister

n.v.t.

Bewijs van Inschrijving

Bewijs van Inschrijving

Minimum leeftijd

n.v.t.

18 jaar

18 jaar

Operationeel handboek

n.v.t.

Handboek noodzakelijk

n.v.t.

Verzekering

Niet verplicht

WA verzekering verplicht

WA verzekering verplicht

Meldingsplicht

n.v.t.

24-uur voor vlucht bij Minister en
burgemeester
NOTAM

n.v.t.

Kosten

n.v.t.

+/- 10.000 euro

+/- 400 euro

Kijk voor complete en actuele informatie op: rijksoverheid.nl/drones
Kaart met no fly zones: rijksoverheid.nl/drones
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