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Inleiding
  Steeds vaker zijn ze in het nieuws: Drones. De volledige (werkelijke) naam is 

Remotely Piloted Aircraft System (RPAS). Dit kunnen op afstand bestuurde 
onbemande helicopters, multicopters of vliegtuigen zijn, van groot tot klein.

  In Nederland mag je volgens de Luchtvaartwet niet zomaar of overal vliegen. 
Deze leaflet/presentatie is opgezet in samenwerking met leden van 
DARPAS, de Nederlandse Branchevereniging van RPAS professionals. 
Bedoeld voor íedereen die meer wil weten over het vliegen met een drone 
(RPAS) in Nederland.

Deze leaflet is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Voor de laatste stand van zaken zie ‘Contact en informatie’ 

                     Steeds meer interesse op internet naar “Drones”. Bron: Google                                      

http://www.darpas.nl


Hobby vs Professioneel:
Heb je je RPAS als privépersoon aangeschaft en vlieg je ALLEEN 

voor de hobby?
➢ Dan val je onder de Regeling Modelvliegen.

Is de RPAS als bedrijf gekocht en is het doel bedrijfsmatig*?
➢ Dan moet je een ontheffing van de Inspectie Leefomgeving en 

Transport (IL&T) hebben om te vliegen.

*: Ook oefen-, training- en afstelvluchten en vluchten voor foto of video voor eigen 
(reclame-) doeleinden worden beschouwd als bedrijfsmatige vluchten!



Wat mag ik als modelvlieger/hobbyist?

Vliegen:

➢ Bij daglicht

➢ Minimaal 3 km uit de buurt van civiele- en militaire luchthavens 

➢ Met continue goed zicht op je vliegtuig

➢ Tot maximaal 300 meter hoog

➢ Niet boven aaneengesloten bebouwing

➢ Niet boven wegen, spoorwegen, waterwegen, havens, of grote 
bouwwerken (bruggen en dergelijke), met uitzondering van 30- en 60 km 
wegen

Voor alle informatie zie:
Regeling modelvliegen: http://wetten.overheid.nl/BWBR0019147/geldigheidsdatum_04-02-2013

http://wetten.overheid.nl/BWBR0019147/geldigheidsdatum_04-02-2013


➢ Voor de veiligheid van anderen en diens eigendom.

➢ Om contact met civiel en militair vliegverkeer ten alle tijden te voorkomen. 

Let op: Overtredingen

Overtredingen kunnen beboet 
worden tot € 7.800,00 
per overtreding.

Bron: www.onderzoeksraad.nl 

Waarom regels voor hobby en professioneel?



Hoe krijg ik een RPAS ontheffing?

1. Basistraining door erkend opleidingsbedrijf met theorie-examen

2. Praktijkexamen door erkend opleidingsbedrijf 

3. Goedgekeurde Operations Manual

4. Goedgekeurd Toestel

5. Luchtvaartverzekering



Ontheffing voor een RPAS-bedrijf
Er zijn twee verschillende soorten ontheffing:

➢ OF een projectontheffing van IL&T voor 1 specifieke vlucht. 

➢ OF een bedrijfsontheffing van IL&T om vluchten uit te kunnen voeren.

Tevens dient men een:
➢ Per vlucht een provinciale vergunning Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) te verkrijgen. 

Sommige provincies eisen dit niet.

➢ Toestemming van de eigenaar van de grond waarvan je opstijgt en landt.

➢ 5 Dagen voorafgaand aan de vlucht via beheerder luchtruim een Notice To Air Man (NOTAM) 
indienen.

➢ 1 Dag voorafgaand aan de vlucht een melding naar de burgemeester van de gemeente waarvan 
je opstijgt en naar ILT.



Wat mag ik dan als RPAS-bedrijf?
Vliegen, vluchten klasse 1*:

➢ Bij daglicht en met continue goed zicht op je vliegtuig

➢ Tot maximaal 120 meter hoog

➢ Niet boven aaneengesloten bebouwing 

➢ Niet boven wegen, spoorwegen, waterwegen, havens, of grote 
bouwwerken (bruggen en dergelijke), met uitzondering van 30- en 60 km 
wegen

➢ Minimaal 3 km uit de buurt van civiele- en militaire luchthavens 

*   Voor vluchten van klasse 2 (boven bebouwd gebied, ‘s nachts of bijvoorbeeld zonder continue 
zicht op vliegtuig), worden extra eisen aan gesteld! 



Vliegen in NL Luchtruim 

Nederland bestaat uit civiele en militaire
‘Controlled Aerospace’ (CTR) gebieden.

Dit zijn de rood gearceerde gebieden. 

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) 

tolereert op dit moment geen enkele RPAS 

vlucht binnen civiele ‘Controlled Aerospace’ 
(CTR) bij luchthavens.

Meer info over luchthavens: http://www.ais-netherlands.nl/

Bron kaartje: http://www.lvnl-ohd.nl
Civ: civiele CTR
Mil: militaire CTR
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Foto’s en video vanuit de lucht?

Mag dat? 

JA, er is sinds 01-06-2013 geen luchtfotovergunning meer voor nodig.

Privacywetgeving

Je hebt wel te maken met de privacywetgeving. Film of fotografeer alleen

daar waar je normaal ook mag komen en met een normale fotocamera mag

fotograferen. Dus niet in tuinen of boven afgesloten (bedrijven-) terreinen.

Vraag dan ALTIJD eerst toestemming van de eigenaar!



Contact en informatie
Voor Modelvliegen: KNVvL

● http://www.knvvl.nl/afdelingen/modelvliegsport
● Forum: www.modelbouwforum.nl

Voor RPAS: DARPAS
● www.darpas.nl 
● http://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/luchtvaart/

Deze leaflet is tot stand gekomen met:
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