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Geachte heer/mevrouw, beste ROC-houder,  
 
De ILT heeft onderzoek gedaan naar de verhuur van vergunningen voor het 
beroepsmatig gebruik van drones (ROC-vergunningen) door vergunninghouders 
aan andere partijen. In dit onderzoek heeft de ILT ook gekeken naar de inhuur 
van andere partijen door ROC-houders. De ILT ziet een groei van bedrijven die 
onder de eigen bedrijfsnaam drone-diensten aanbieden, maar zelf niet in het bezit 
zijn van de benodigde ROC-vergunning. Dit is voor ons aanleiding om u over de 
regels te informeren. Dat doen wij met dit bericht.  
 
Niet overdraagbaar 
Een ROC-vergunning is een (rechts)persoonsgebonden beschikking. Dit staat in 
artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (AWB). Dit houdt in dat het een 
specifieke, individuele en/of concrete vorm van een besluit is. De ROC-vergunning 
is daarmee alleen bedoeld voor eigen gebruik en dus niet overdraagbaar aan 
derden.  
Dat betekent dat het verhuren van de ROC-vergunning door de ROC-houder aan 
andere partijen niet is toegestaan.  
 
Inhuur onder de ROC-vergunning 
Het is voor de ROC-houder wel toegestaan om andere partijen in te huren onder 
zijn ROC-vergunning. Hier zijn voorwaarden aan verbonden: 

- De werkzaamheden moeten onder de naam en in opdracht van de ROC-
houder worden uitgevoerd; 

- De facturatie aan de klant verloopt via de ROC-houder; 
- Het handboek moet een duidelijke omschrijving bevatten van de 

organisatiestructuur. Hierin dienen ook instructies te worden opgenomen 
die de (eind)verantwoordelijkheid van de bij de vluchtuitvoering betrokken 
personen in hoofdlijnen aangeven, conform Bijlage 6 Regeling op afstand 
bestuurde luchtvaartuigen (ROABL); 

- De ROC-houder moet vastleggen wie onder zijn verantwoordelijkheid 
vliegen. 

Verhuur drones 
Het verhuren van apparatuur is toegestaan. 
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Zorg dat u aan de regels voldoet 
Voldoet u niet aan bovenstaande regels? Dan verwachten wij van u dat u naar 
aanleiding van dit bericht actie onderneemt, zodat u wel aan deze regels voldoet. 
Dit is belangrijk voor de veiligheid van het vliegen met drones. De ILT gaat de 
komende periode actief de verhuur van ROC-vergunningen aan andere partijen 
monitoren. Als u niet aan de regels voldoet, loopt u het risico dat uw vergunning 
wordt geschorst of ingetrokken.  
 
Heeft u na het lezen van deze brief vragen? Neem dan  contact op met het 
Klantcontactcentrum: 088-4890000 of via ons e-mailadres: 
drones.toezicht@ilent.nl. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
Team toezicht drones 


