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• Operatie centraal 

• Risico gebaseerd 

• Regels op EU niveau 

• Uitvoering op nationaal niveau 

• Geen onderscheid recreant en beroeps 

• Combinatie van luchtvaart regelgeving en producteisen

Achtergrond en principes
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Risico gebaseerde 
aanpak

• Drie categorieën: 
• Open 

• Laag risico 

• Geen goedkeuring vooraf 
• Handhaving politie 

• Operationele beperkingen 

• Specific 
• Hoger risico 

• Vergunning verkrijgen van ILT 

• Certified 
• Risico en vergunningen 

vergelijkbaar met bemande 
luchtvaart

CATEGORIES
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1. EASA Basic Regulation 
• Legt competentie EU vast 
• Essentiële eisen 
• Civiele drones  

(opt in voor state aircraft mogelijk)  

2. EU verordeningen 
• Operationele regelgeving 
• Producteisen 

3. Industrie standaarden 
• Complementeren de producteisen

Opbouw regelgeving
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Implementing en 
delegated act

› Politieke afspraak tussen 
Commissie, lidstaten en 
Europees Parlement bij EASA 
NBR 

• Implementing Act 
• Operationele eisen 
• Registratie 

• Delegated Act 
• Technische eisen (CE markering) 
• Operators van buiten de EU
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• Open 
• Alle drones > 250 gr 
• Drones < 250 alleen met camera 
• Hogesnelheidsdrone 

(impact > 80 J, bijv. 250 gr en 130 km/h)  

• Specific 
• Alle operators

Operator registratie UAS registratie

• Elke UAS met een BvL
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• Technische eisen aan de 
drone in de open 
categorie via EU 
producteisen 

• Goedkeuring via CE 
markering proces

CE markering

➲ Elke klasse heeft 
eigen technische 
eisen
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Flexibiliteit voor lidstaten

Zonering

Geo-awareness functie op de drone 
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1. Registratiedatabase 
• Interoperabel en real time 
• Operators 

• Gecertificeerde drones  

2. E-identificatie uitzenden 
• Registratienummer operator 
• Serienummer drone 
• Piloot of take off positie 
• Huidige positie, hoogte, tijd 
• Koers en snelheid drone 

3. Drone markeren met registratienummer operator

Handhaving

IT123xyz



Open categorie
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Open categorie

• Drone maximaal 25 kg 

• 120 meter hoogte 

• VLOS 

• Piloot minimaal 16 jaar 

• Geen gevaarlijke stoffen 

• Niets uit de drone gooien 

• Geen autonome operatie

VLOS (Visual Line of Sight) 120m

• Additionele beperkingen per 
subcategorie: 
• A1 boven mensen vliegen 

• A2 dicht bij mensen vliegen 

• A3 ver van mensen vliegen
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Open categorie – Subcategorie A1

Niet boven mensenmenigten 

Niet boven niet-betrokken personen 

(redelijkerwijs te verwachten) 

MTOM < 

25 Kg

Visual Line Of Sight (VLOS)
120m
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Technische eisen aan drone in A1

• < 80 J of 900 gram 
• < 19 m/s 

• Max. hoogte 120 m 

• Veilig te besturen 

• Mechanisch sterk genoeg 

• Lost link procedure 

• Geluidseisen 

• Remote identificatie 

• Operator nummer 
• Serienummer 
• Positie en koers 
• Positie piloot

• Geo awareness 
• Ontwerp beperkt 

verwondingen 
• < 24 V DC (of vgl AC) 
• Follow me: max range 50 

meter 
• Batterij monitoring 
• Verlichting 
• User manual 
• Informatievel met condities

• < 250 gram 
• < 19 m/s 
• Max. hoogte 120 m 
• Veilig te besturen 
• Ontwerp beperkt verwondingen 
• < 24 V DC (of vgl AC) 
• Follow me: max range 50 meter 
• User manual 
• Informatievel met condities
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Piloot opleiding subcategorie A1

• Bekend met handleiding fabrikant

• Bekend met handleiding fabrikant 

• Online training volgen 

• Online examen afleggen 

Theoriebewijzen 5 jaar geldig

Theoriebewijzen 5 jaar geldig
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Open categorie – Subcategorie A2

Niet boven niet-betrokken mensen 

Minimaal 30 meter afstand  
(5 meter als low-speed mode is ingeschakeld)

MTOM < 25 

Kg

Visual Line Of Sight (VLOS)120m

5m or 30m
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Technische eisen aan drone in A2

• < 4 kg 
• Max. hoogte 120 m 

• Veilig te besturen 

• Mechanisch sterk genoeg 

• Maximale kabellengte bij kabeldrone 

• Lost link procedure 

• Geluidseisen 

• Remote identificatie 

• Operator nummer 
• Serienummer 
• Positie en koers 
• Positie piloot

• Datalink beveiligd 
• Low speed mode < 3 m/s voor 

multicopter 

• Geo awareness 
• Ontwerp beperkt verwondingen 
• < 24 V DC (of vgl AC) 
• Batterij monitoring 
• Verlichting 
• User manual 
• Informatievel met condities
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Piloot opleiding subcategorie A2

• Bekend met handleiding fabrikant 

• Online training volgen 

• Online examen afleggen 

• Praktijk zelf-training plus verklaring 

• Schriftelijk examen bij aangewezen entiteit 

Theoriebewijzen 5 jaar geldig
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Open categorie – Subcategorie A3

Niet boven niet-betrokken mensen 

In gebied waar redelijkerwijs geen mensen te verwachten zijn

Visual Line Of Sight (VLOS)
120m

150m150m
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Technische eisen aan drone in A3

• < 25 kg, < 3 m  
• Max. hoogte 120 m 

• Veilig te besturen 

• Maximale kabellengte bij 
kabeldrone 

• Geluidseisen 

• Remote identificatie 

• Operator nummer 
• Serienummer 
• Positie en koers 
• Positie piloot

• Datalink beveiligd 
• Low speed mode < 3 m/s voor 

multicopter 

• Geo awareness 
• Ontwerp beperkt verwondingen 
• < 48 V DC (of vgl AC) 
• Batterij monitoring 
• Verlichting 
• User manual 
• Informatievel met condities

• < 25 kg 
• Veilig te besturen 
• Geen automatische controle 

modes (alleen stabilisatie) 
• User manual 
• Informatievel met condities
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Piloot opleiding subcategorie A3

• Bekend met handleiding fabrikant 

• Online training volgen 

• Online examen afleggen 

Theoriebewijzen 5 jaar geldig
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Vliegen boven heuvelachtig terrein en obstakels

>120m  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› Optie 1:  
› Bij erkende 

modelvliegclub of 
associatie

Modelvliegtuigen

› Optie 2:  
› In aangewezen 

zone met 
afwijkende 
condities

› Optie 3:  
› In subcategorie A3

Privately built 
with 

MTOM<25kg
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› Is mogelijk doordat 
piloot ondersteund 
kan worden door 
observer 

›  (UAS.OPEN.060 (4))

FPV vliegen

› Optie 1:  
› In subcategorie A1 

met zelfbouw 
drone tot 250 gram

› Optie 2:  
› In subcategorie A3 

met zelfbouw 
drone tot 25 kg

Eisen aan dronepiloot zijn van toepassing
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• Stel operationele procedures op 

• Efficiënt gebruik radio spectrum 

• Wijs een piloot aan voor elke operatie 

• Piloot en ander personeel zijn voldoende getraind en opgeleid 

• Geo-awareness up to date 

• Papierwerk voor drone moet op orde zijn 

• Betrokken medewerkers bij de operatie zijn bekend met de risico’s

Verantwoordelijkheden operator
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• Voldoende getraind en opgeleid (draag bewijs bij je) 

• Win geografische informatie in 

• Zorg dat het systeem veilig om te opereren is 

• Niet onder invloed 

• Hou drone in het zicht 

• Mag gebruik maken van observer 

• Niet in de buurt van hulpdiensten vliegen

Verantwoordelijkheden dronepiloot
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› A, B + C, of H

Technische eisen aan drone - goedkeuring

› A: (interne productie controle): Fabrikant checkt zelf productie en stelt declaratie op  

› B: (EU type keuring): Conformity assessment body controleert ontwerp  

› C: (conformiteit met ontwerp): Fabrikant checkt zelf productie 

› H: Fabrikant heeft goedgekeurd kwaliteitssysteem voor ontwerp en productie

› B + C, of H › A, B + C, of H



Specific categorie
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• Zodra je buiten condities van Open categorie valt is het specific 

• Bijvoorbeeld: 

• BVLOS 

• > 25 kg 

•    120 meter 

• Uitwerpen uit drone 

• Binnen de bebouwde kom met drone >4 kg 

• Piloot minimaal 16 jaar (kan tot 14 verlaagd worden)

Specific categorie - definitie
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Specific categorie – Risico analyse
Goedkeuring op basis van operationele risico analyse

Veilige vluchtuitvoering: 

• Vliegcondities 
• Operationele beperkingen 
• Competenties piloot en 

ander personeel 
• Technische eisen aan 

systeem 
• Privacy en security

GoedgekeurdILT
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Specific categorie – Standaard scenario

Mitigerende maatregelen worden 
vastgelegd 

Appendix bij EU regelgeving 

Publicatie ILT website

Operator dient 
declaratie conform 
standaard scenario 
in bij ILT

Gebruik beperkt tot: 
• Drone 

• 3 meter, VLOS, gecontroleerd gebied, niet boven menigte 
• 1 meter, VLOS, niet boven menigte 
• 1 meter, BVLOS, dunbevolkt gebied 
• 3 meter, BVLOS, gecontroleerd gebied 

• < 120 meter hoogte 
• Ongecontroleerd luchtruim 
• Gecontroleerd luchtruim na coördinatie
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Specific categorie – Pre-defined risico analyse

Pakket om aanvraag in te dienen 
wordt vastgelegd 

Appendix bij EU regelgeving 

Publicatie ILT website

Operator dient aanvraag conform pakket in bij ILT
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Specific categorie – Operatie in buitenland

Operator heeft 
toestemming ILT

• Operator vraagt bij NAA ander land 
toestemming conform ILT goedkeuring 

• NAA ander land stuurt bevestiging naar ILT 
• ILT past toestemming aan



LUC  
(Light UAS Operator Certificate)
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LUC – Light UAS Operator Certificate

• Operator vraagt LUC 
aan bij ILT 
• Operator moet 

aantonen dat hij 
over VMS beschikt 
en een risico 
analyse kan 
beoordelen

• Bij verstrekking LUC door ILT kan de 
operator de volgende privileges krijgen: 
• Opereren zonder declaratie volgens standaard 

scenario 
• Zelf goedkeuren van operatie conform 

predefined risico analyse 
• Zelf goedkeuren van operatie niet conform 

predefined risico analyse

Vrijwillige vergunning

LUC is in alle EU lidstaten geldig



Certified categorie
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• Als de risico analyse aangeeft dat een operator certificaat, een BvL en 

een brevet nodig is -> certified categorie 

• In ieder geval: 

• Drone groter dan 3 meter boven menigte 

• Vervoer van personen 

• Vervoer van gevaarlijke stoffen

Certified categorie



Overgangsperiode

39



40

Tijdlijn

Registratie 
verplicht

CE verplicht

National regulation fully applicable

Entry into force 
(1st July 2019)

Applicability (1st 
July 2020) 

End of transitional period 
(1st July 2022) 

20202019 2021 2022
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

Limited open category

Open category according to 
EU Regulation

Operations in the specific category according to EU Regulation



Samenvatting
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• Regelgeving van kracht per 1 juli 2020 

• Registratie van operators en gecertificeerde drones 

• Open categorie: 

• Koop -> registreer -> volg opleiding -> ga vliegen 

• Specific categorie: 

• Risico analyse -> vergunning of declaratie -> ga vliegen 

• Wees bewust van risico’s, breng derden niet in gevaar 

• Respecteer privacy en andere rechten van derden

Nog even op een rijtje


