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APPENDIX I.

STROOMDIAGRAM REGELGEVING RPAS

Als er in het stroomdiagram elke keuze (ruitvorm) wordt beantwoord met een ‘nee’ dan kan deze handleiding
gebruikt worden voor verdere informatie.
Route van RPAS Verordening voor verschillende toepassingen

Toepassing

Ministerie van Defensie

ICAO

EASA

CAA-NL

Nieuwe toepassing met
RPAS

Militair operatie

ja

Regeling Ministerie
van Defensie

nee

State luchtvaartuigen

Ministerie van
Infrastructuur en Milieu

ja

nee

Totale massa UAS
meer dan 150kg

ja

EASA / EC

nee

Hobbymatig /
Recreatief gebruik*

ja

Ministerie van
Infrastructuur en Milieu

nee

Buitenlandse
operater opereren in
Nederlandse FIR

ja

ICAO**

nee

Ministerie van
Infrastructuur en
Milieu***

* Zie Regeling modelvliegen
** Zie ICAO Annex 2, appendix 4 Remotely Piloted Aircraft Systems
*** Zie Informatiebulletin Remotely Piloted Aircraft Systems september 2013
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APPENDIX II.

NEDERLANDSE FIR KAART

De grenzen van het Nederlandse luchtruim
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APPENDIX III.

VOORWAARDEN KLASSE 1 OPERATIE

Appendix III is onderverdeeld in vier sub bijlagen. Hieronder is de indeling weergegeven:
APPENDIX III. A.

LUCHTRUIMKENMERKEN NEDERLAND

APPENDIX III. B.

(BEYOND) VISUAL LINE OF SIGHT

APPENDIX III. C.

ZICHTREGELS VOOR VISUAL FLIGHT RULES (VFR)

APPENDIX III. D.

DAGLICHTPERIODE

APPENDIX III. A.

Luchtruimkenmerken Nederland

Classificatie

Kenmerk luchtruim

Klasse A

Aan alle vluchten wordt door
luchtverkeersleiding informatie verstrekt;
alle vluchten worden onderling gescheiden.
Aan alle vluchten wordt door
luchtverkeersleiding informatie verstrekt;
alle vluchten worden onderling gescheiden.
Aan alle vluchten wordt door
luchtverkeersleiding informatie verstrekt;
 IFR-vluchten worden gesepareerd van
andere IFR-vluchten en van VFRvluchten,
 VFR-vluchten worden gescheiden van
IFR-vluchten en ontvangen
luchtverkeersinformatie betreffende
andere VFR-vluchten.

Klasse B

Klasse C

IFR/VFR
toegestaan
Uitsluitend
IFR

Toestemming van LVL
voor VFR vluchten
N.v.t

IFR / VFR

Vereist

IFR/VFR

Vereist

Klasse E

Zowel IFR- als VFR-vluchten zijn toegestaan;
IFR/VFR
Niet vereist
aan IFR-vluchten wordt luchtverkeersleiding
verstrekt; IFR-vluchten worden gescheiden
van andere IFR-vluchten;
alle vluchten ontvangen voor zover
uitvoerbaar luchtverkeersinformatie.
Klasse G
IFR- en VFR-vluchten zijn toegestaan en
IFR/VFR
Niet vereist
ontvangen op verzoek vluchtinformatie.
NB: De klassen D en F staan hier niet beschreven omdat er in Nederland geen luchtruim is die als klasse
D of F zijn toegewezen.
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In de onderstaande figuur is een voorbeeld van de luchtruimindeling rond Schiphol opgenomen

Voorbeeld: Luchtruimindeling rond Schiphol; waarbij FL staat voor Flight Level.
VB: FL 055 = 5500 ft ( FL × 100ft = de hoogte in ft)
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APPENDIX III. B.

(Beyond) Visual Line of Sight

In het onderstaande figuur is een illustratie van VLOS en BVLOS weergegeven.

VLOS
RPAS

BVLOS

Observant en
RPAS-Bestuurder
BVLOS = Beyond Sight of Line / Buiten het gezichtsveld
VLOS = Visual Line of Sight / Binnen het gezichtsveld
RPAS = Licht onbemand luchtvaartsysteem
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APPENDIX III. C.

Zichtregels voor Visual Flight Rules (VFR)

VFR zichtregels voor het Nederlands luchtruim

Luchtruim
Klasse

5km
Klasse

* VFR vluchten dienen een minimaal zicht te hebben van 5 km horizontaal en een minimale horizontale
afstand tot de wolken van 1,5 kilometer en een verticale afstand tot de wolken van 1000 voet (300
meter)
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APPENDIX III. D.

Daglichtperiode

De daglichtperiode is gedefinieerd als de periode van 15 minuten voor zonsopgang tot 15 minuten na
zonsondergang, gemeten op één positie in Nederland. De actuele tabellen zijn een onderdeel van de
Integrated Aeronautical Information Package uitgegeven door de luchtverkeersleiding (LVNL), en is te vinden
op http://www.ais-netherlands.nl. De daglichttabellen zijn te vinden onder GEN 2.7.1 Uniform Daylight
Periodes (bv http://www.ais-netherlands.nl/aim/2013-09-05-AIRAC/eAIP/html/index-en-GB.html)
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APPENDIX IV.

PROJECT ONTHEFFING VOOR
BUITENLANDSE RPAS ORGANISATIES

Uit ICAO Annex2, appendix 4 Remotely Piloted Systems:
The following information is required for authorization of a flight with a foreign light UAS or RPAS in Amsterdam
FIR:

1. Request for authorization
The request for authorization for a flight with a foreign light UAS or RPAS in Amsterdam FIR shall be made
to CAA-NL via aviation-approvals@ilent.nl
Preferably at least six weeks before the intended flight, but not less than two weeks before the date of
the intended flight.
Note: for start / landing area the operator will need
- a permit from the owner of the place and
- a permission of the ‘Provincie’ for temporary use ‘tijdelijk en uitzonderlijk gebruik – TUG’ of an area for
start/landing of an aircraft. See separate document (in Dutch language) for the national requirements for
a TUG used for a light UAS (= MTOM < 150 kg).

2.

The request for authorization shall include the following:
a) name and contact information of the operator;
b) RPA characteristics (type of aircraft, maximum certificated take-off mass, number of engines, wing
span);
c) copy of certificate of registration;
d) aircraft identification to be used in radiotelephony, if applicable;
e) copy of the certificate of airworthiness; if n/a information about the experience / background of
design and product;
f) copy of the RPAS operator certificate; if n/a information about the experience / background of the
operator;
g) copy of the remote pilot(s) licence; if n/a information about the experience / background of the
pilot(s);
h) copy of the aircraft radio station licence, if applicable;
i) description of the intended operation (to include type of operation or purpose), flight rules (VFR or
IFR), visual line-of-sight (VLOS) operation if applicable, date of intended flight(s), point of departure,
destination, cruising speed(s), cruising level(s) or height, route to be followed, duration/frequency of
flight;
j) take-off and landing requirements;
k) RPA performance characteristics, including:
1. operating speeds;
2. typical and maximum climb rates;
3. typical and maximum descent rates;
4. typical and maximum turn rates;
5. other relevant performance data (e.g. limitations regarding wind, icing, precipitation); and
6. maximum aircraft endurance;
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l)

m)
n)

o)
p)
q)

r)
s)

communications, navigation and surveillance capabilities:
1. aeronautical safety communications frequencies and equipment, including:
i.
ATC communications, including any alternate means of communication;
ii.
command and control links (C2) including performance parameters and designated
operational coverage area;
iii.
communications between remote pilot and RPA observer, if applicable;
2. navigation equipment; and
3. surveillance equipment (e.g. SSR transponder, ADS-B out);
detect and avoid capabilities;
emergency procedures, including:
1. communications failure with ATC;
2. C2 failure; and
3. remote pilot/RPA observer communications failure, if applicable;
number and location of remote pilot stations as well as handover procedures between remote pilot
stations, if applicable;
document attesting noise certification that is consistent with the provisions of ICAO Annex 16,
Volume 1, if applicable;
confirmation of compliance with national security standards in a manner that is consistent with the
provisions of ICAO Annex 17, to include security measures relevant to the RPAS operation, as
appropriate;
payload information/description; and
proof of adequate insurance/liability coverage (EC -Verordening 785/2004)

3. When certificates or other documents identified in 3.2 above are issued in a language other than Dutch
or English, an English translation shall be included.

4. After authorization has been obtained from CAA-NL, air traffic services notification and coordination shall
be completed in accordance with the CAA-NL.
Note. A request for authorization does not satisfy the requirement to file a flight plan with the air traffic
services units. Statements about this notification and coordination will be made by CAA-NL in the
authorization. Necessary actions depend on airspace and location.

5. Changes to the authorization shall be submitted for consideration to CAA-NL. If the changes are approved,
all affected authorities shall be notified by the operator.

6. In the event of a flight cancellation the operator or remote pilot shall notify all appropriate authorities as
soon as possible.
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APPENDIX V.

FREQUENTIEVERGUNNING

Via een RCS wordt, met behulp van een Data Link, het RPA bestuurd. De Data link is een draadloze verbinding
waarover, op een bepaalde frequentie, informatie wordt verzonden en ontvangen. Voor de besturing van een
RPAS en voor het versturen van beeldinformatie kan gebruik gemaakt worden van vrije frequentiebanden, de
zogenaamde vergunningsvrije toepassing. Een overzicht van vergunningsvrije radiotoepassingen waar geen
melding- en registratieplicht voor geldt in Nederland is te vinden in een overzicht dat door Agentschap Telecom
is uitgegeven:
http://www.agentschaptelecom.nl/sites/default/files/special-pages/brochure-vergunningsvrijeradiotoepassingen.pdf
Het gaat hierbij om radiozendapparaten die bedoeld zijn voor de overbrugging van korte afstanden en die in
de meeste gevallen een gering zendvermogen hebben. Aan het vergunningsvrije gebruik zijn wel voorwaarden
verbonden.
De volgende twee vergunningsvrije frequentiebanden worden veelvuldig gebruikt voor datatransmissie tussen
een RPAS en RCS:
2,4 GHz technologie
De frequentieband van 2,4 Ghz tot 2,4835 GHz is momenteel de meest gebruikte frequentieband voor
datatransmissie tussen de RPAS en de controller. Doordat dit signaal over een brede bandbreedte wordt
verspreid ontstaat er een ruisachtig signaal dat moeilijk te detecteren, onderscheppen of te storen is waardoor
deze frequenties nagenoeg storingsvrij worden gebruikt.
De frequentieband van 34,995 Mhz tot 35,22h Mhz
Deze frequentieband is in Nederland gereserveerd vliegende modellen. Doordat deze frequentieband een
beperkt is op het aantal beschikbare kanalen, is deze frequentie sotringsgevoeliger en moet tussen de
gebruikers worden afgestemd wie welk kanaal toe-eigend om storingen te voorkomen.

Voor beide frequentiebanden geldt dat deze maximaal vermogen mogen uitzenden van 100 milliWatts (mW)
Equivalent Isotropically Radiated Power (E.I.R.P). Dit is het effectief uitgestraald vermogen van de
zendinrichting ten opzichte van een isotrope straler1.

Indien deze niet toereikend zijn, kan een andere frequentie worden gebruikt, echter moet hiervoor een
vergunning worden aangevraagd van het Ministerie van Economische Zaken, Agentschap Telecom.

1

Een isotrope straler is een antenne die in alle richtingen evenveel vermogen uitstraalt en dus in geen enkele richting
bundelt (versterkt). Een dergelijke antenne bestaat niet, maar wordt als referentie gebruikt om de versterkingsfactor
van een antenne in een bepaalde richting uit te drukken.
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Voor meer informatie kunt u zich richten tot onderstaande contactgegevens:
Tel: +31 50 587 74 44
E-mail: info@agentschaptelecom.nl
Website: http://www.agentschaptelecom.nl/
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APPENDIX VI.

TEMPLATE OPERATIONEEL HANDBOEK

Hieronder is een template van een operationeel handboek weergegeven. Deze template is overgenomen van
het CAP722 en vertaald naar het Nederlands (Zie referentie ‘Engeland’ in de handleiding voor meer informatie).

Sectie Onderwerp

Opmerking

Part A - Algemeen
1

Introductie
1.1

Inhoud

Korte lijst van de inhoud van het OH

1.2

Inleidende verklaring inclusief een
overzicht van de operaties

Verklaring van alle personeelsleden, die betrokken zijn bij de
operatie, dat de voorwaarden en instructies van dit handboek
worden nageleefd

1.3
1.4

Definities
Document controle en
wijzigingsprocedure

Indien nodig; een lijst me alle voorkomende afkortingen
Om ervoor te zorgen dat het OM niet verouderd en er geen
verkeerde versie van het OM gebruikt wordt.
Wijzigingen dienen te worden doorgegeven aan de CAA-NL.
Suggestie: het opstellen van een versienummer en datum op de
cover van het OH.

2

Organisatie
2.1
2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

Structuur van de organisatie en
managementlijnen
Aangewezen personen

Verantwoordelijkheden en taken
van de RPAS-bestuurder
Verantwoordelijkheden en taken
van het ondersteunend personeel
bij de RPAS operatie
Korte technische beschrijving van
het RPAS en functierol
Operatiegebied

Operationele beperkingen en
voorwaarden

3

Operationele controle

3.1

Toezicht op RPAS operaties

3.2

Ongevallenpreventie en
Veiligheidsmanagement systeem

Organogram met korte beschrijving
bijv. Operations Manager,
Technisch Manager, RPAS bestuurder, andere RPAS bestuurders
(?).

RPAS bestuurders kunnen een assistent gebruiken om te helpen
bij de vluchtuitvoering.
Geef een korte beschrijving van verantwoordelijkheden en
plichten van deze persoon.
Volledige technische beschrijving kan staan in technische
handleiding of worden toegevoegd als bijlage.
Geografische omvang
Vermoedelijke operationele gebieden zoals bouwplaatsen, open
landschappen, wegen e.d.
Minimale en maximale operationele omstandigheden in
overeenstemming met de voorwaarden gesteld door de ILenT
Een beschrijving van een systeem om het toe/overzicht te
bewaren tijdens een RPAS activiteit
Omvat alle rapportage eisen.
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3.3

Vlucht teamsamenstelling

Samenstelling van het vlucht team afhankelijk van het type
operatie, complexiteit, type vliegtuigen, enz.

3.4

Operatie bij meerdere typen RPAS

Vastleggen van beperkingen voor de RPAS-bestuurder. Deze
beperkingen kunnen zijn het aantal en typen RPAS dat een
RPAS-bestuurder tegelijkertijd mag bedienen

3.5

Kwalificatie-eisen

3.6

Crew gezondheid

3.7

Boeken en verslagen

Details van elke kwalificaties, ervaring of opleiding wat
noodzakelijk is voor de piloot of ondersteunend personeel voor
de typen RPAS en de rol in dienst van de RPAS organisatie
Een gezondheidsverklaring om er zeker van te zijn dat de crew
op passende wijze fit is alvorens van start te gaan met de
operatie.
Eisen aan verslaglegging van de Flight logboeken en Flight
Journaal voor vluchten met RPAS en voor RPAS-bestuurders

Part B – Operationele Procedures
1
1.1

Vlucht planning /voorbereiding
Bepaling van de beoogde taken en
de uitvoering ervan

1.2

Locatie operatiegebied en
beoordeling

1.

Het type luchtruim en de daarbij behorende specifieke
bepalingen (bijv. gecontroleerd luchtruim )
2. Andere vliegtuigoperaties (lokale vliegvelden
of operationele vlieggebieden)
3. Gevaren in verband met industriële locaties of
activiteiten zoals gas ontluchting,
hoge intensiteit radio-uitzendingen enz.
4. Lokale wetgeving (TUG aanvraag e.d)
5. Terrein obstructies (kabels, masten, gebouwen etc.)
6. Bijzondere beperkingen zoals
gescheiden luchtruim rond gevangenissen,
nucleaire installaties etc
7. Bewoning en recreatieve activiteiten
8. Toegang van het publiek
9. Toestemming van grondeigenaar
10. Waarschijnlijk exploitatiegebied en alternatieve locaties
11. Weersomstandigheden voor het geplande evenement
Maak hierbij gebruik van de beschikbare informatie uit ten
minste:
 Luchtvaartkaarten,
 het Nederlands Aeronautical Information Service
(http://www.ais-netherlands.nl/)
 digitale beeldmateriaal (Google Earth / Maps etc.),

1.3

Risico management

1.4

Communicatie

Identificatie van het gevaar, risicoanalyse, risico verminderende
procedures.
Contactgegevens voor ander luchtvaartoperaties in de
omgeving.
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1.5

Aankondiging

Wanneer een vlucht binnen een CTR wordt uitgevoerd, of vlakbij
enig andere luchthaven of vliegterrein, moeten de
contactgegevens hiervan reeds in het bezit zijn en zal er een
bericht moeten worden afgegeven betreffend de operatie,
alvorens de vlucht van start gaat.
Het kan noodzakelijk zijn de lokale politie in te lichten over de
voorgenomen operatie om verstoringen of bezorgdheid van het
publiek te voorkomen.

1.6

Terrein toestemming

1.7

Weer

Referentie naar documentatie waarbij er door de eigenaar van
het terrein toestemming wordt gegeven dit terrein te mogen
gebruiken.
Methodes voor het verkrijgen van
weersvoorspellingen/informatie. Let daarbij op RPAS limitatie

1.8

Voorbereiding en
onderhoudbaarheid van
apparatuur en RPAS.

2

Controle voor gebruik en onderhoudsprocedures

Procedures op locatie en vluchtvoorbereiding

2.1

Terrein onderzoek

2.2

Selectie van operatie gebied en
uitwijkmogelijkheden

2.3

Instructie voor bemanning

2.5

Communicatie

2.6

Weer controle

Limitatie en operatie afwegingen.

2.7

Brandstof bijvullen

Of wisselen/opladen van accu’s.

2.8

Beladen van apparatuur

Veiligheid

2.9

Voorbereiding en correcte
samenstellen van RPAS
Controle van het RPAS en
apparatuur voorafgaand aan de
vlucht

In overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

2.10

3

Opstarten

3.2

Opstijgen

3.3

In vlucht modus

3.4

Landing

3.5

Uitzetten

4.1

Zou al beschreven kunnen zijn in een technische handleiding

Vlieg procedures

3.1

4

Visuele controle van het operatie terrein en identificatie van de
gevaren en risico’s.
Formaat, vorm, omgeving, de grond, helling. Landingsgebied
voor een automatische ‘thuis’ terugkomst moet geïdentificeerd
en vrijgehouden worden.
Afdekken van de taken, verantwoordelijkheden, plichten,
noodsituaties en dergelijke.
Plaatselijk en met dichtbij gelegen luchtverkeersleiding indien
nodig.

Deze procedures kunnen worden opgenomen in de ‘operators
manual’ of iets gelijkwaardigs maar moet wel alle noodzakelijke
zaken inclusief veiligheid bevatten.

Procedures voor noodgevallen
Passend bij het RPAS en het
besturingssysteem

In acht nemen van alle zaken die tot mislukking of beëindiging
van de vlucht van de RPAS kan leiden. Beveiliging van
besturingsconnectie en voorziening tegen vlucht beëindiging
indien een kritisch systeemfout zich voordoet
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4.2

Brand

Het in acht nemen van risico en preventie maatregelen, relevant
voor het type aandrijving en type brandstof van het RPAS

4.3

Ongeval

Overwegingen, reacties en dergelijke.

4.4

Verlies van besturingsconnectie

Part C - Training
1

Details van het trainingsprogramma Trainings- en control eisen voor piloten en ondersteunend
van de operator
personeel zoals bepaald door de operator om de initiële,
herziende en omgezette leerplan te dekken.

Part D - Bijlagen
1
2

Kopie van AOC vergunning van
ILenT
Andere documenten

Als referentie van de voorwaarden waaronder de operatie mag
worden uitgevoerd
Indien noodzakelijk

INLEIDING IN HET BEDRIJFSMATIG GEBRUIK VAN LICHTE ONBEMANDE LUCHTVAARTSYSTEMEN
-18-

APPENDIX VII.

VOORBEELD BEDRIJFSONTHEFFING

Bron: Informatiebulletin RPAS IL&T V0.7

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;
Gelezen het verzoek van A;
Gelet op artikel 2.1, vierde lid, en artikel 3.21 van de Wet luchtvaart;
BESLUIT:
Artikel 1
1. Aan A UAS bv wordt ontheffing verleend van het verbod in artikel 3.8 en 3.19a van de Wet luchtvaart
voor het maken van (test)vluchten met het lichte onbemande vliegtuig, type X, s/n x101 met
toegewezen nationaliteits- en inschrijvingskenmerk PH-… en zonder dat het luchtvaartuig is voorzien
van een geldig bewijs van luchtwaardigheid en geluidscertificaat.
2.

Ingevolge artikel 2.1, vierde lid, van de Wet luchtvaart wordt aan de navolgende medewerkers van A
UAS bv ontheffing verleend van het verbod in artikel 2.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart, voor het
beroepsmatig maken van (test)vluchten met het lichte onbemande vliegtuig, type X, zonder in het
bezit te zijn van een geldig bewijs van bevoegdheid:
a. R.P. Vlieger;
b. A.S. Command;.
A UAS bv met als operationeel directeur mevrouw B. Charly fungeert bij de voorbereiding en
uitvoering van de vluchten als exploitant van het onbemande luchtvaartuigsysteem (UAS) X.
De exploitant zorgt er voor dat de bestuurder(s) beschikken over voldoende recente ervaring; in de
voorgaande 90 dagen ten minste 3 starts, naderingen en landingen met het UAS met een totale
vluchtduur van ten minste 2 uur. Minder recente ervaring wordt ondervangen met een opfriscursus
en een proeve van bekwaamheid.
3. De opfriscursus en proeve van bekwaamheid voor het vliegen met lichte onbemande luchtvaartuigen
in gebruik bij A UAS bv mag worden gegeven respectievelijk afgenomen door:
a. R.P. Vlieger.
4.

Aan de ontheffing in het eerste en tweede lid zijn de voorschriften en beperkingen verbonden die zijn
opgenomen in bijlage 1 bij deze beschikking.

Artikel 2
1. Deze ontheffing wordt afgegeven voor de duur van 6 maanden, te rekenen vanaf het moment van
dagtekening van deze beschikking.
2. Om in aanmerking te komen voor verlenging van de geldigheidsduur van de ontheffing moet:
a. het UAS worden gebruikt en onderhouden volgens de aanwijzingen van de fabrikant;
b. iedere vlieger ten minste twee uur als gezagvoerder van het UAS hebben gefunctioneerd,
waarbij ten minste zes vluchten zijn uitgevoerd;
c. A UAS bv een adequaat trainingsprogramma voor een opfriscursus en proeve van
bekwaamheid hebben en gebruiken voor bestuurders van lichte onbemande luchtvaartuigen
die niet aan de ervaringseis meer voldoen; en
d. zijn gewerkt in overeenstemming met deze beschikking en de van toepassing zijnde regels
uit of gebaseerd op de Wet luchtvaart.
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Artikel 3
De ontheffing geldt voor:
KLASSE 1 VLUCHTUITVOERING IN ‘NON SEGREGATED AIRSPACE2’
Klasse 1 vluchtuitvoering bestaat uit beroepsmatig uitgevoerde vluchten met lichte onbemande
luchtvaartuigen,
 die niet boven personen, constructies, gebouwen, vaartuigen of voertuigen plaatsvinden,
 waarbij de horizontale afstand tussen het onbemande luchtvaartuig en personen, constructies,
gebouwen, vaartuigen en voertuigen ten minste 150 meter bedraagt en
 waarbij het luchtvaartuig binnen het gezichtsveld/Visual Line of Site (hierna te noemen: VLOS) van
de piloot blijft.
VLOS wil in ieder geval zeggen dat de afstand van het luchtvaartuig tot de piloot, die het externe
besturingsstation bedient, maximaal 500 meter en de vlieghoogte maximaal 120 meter boven het
aardoppervlak (400 ft AGL) bedraagt.
Het lichte onbemande luchtvaartuig heeft bij klasse 1 vluchtuitvoering een maximale snelheid van 70 knopen.
Bezwaarclausule
Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van het bepaalde in de
Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na datum waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk
bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan:
Inspectie Leefomgeving en Transport
Team Juridische Zaken
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Toelichting
Wettelijk kader
Ingevolge artikel 1a, eerste lid, onder c, van het Luchtverkeersreglement (LVR), zijn de titels 5.1 en 5.2 van de
Wet luchtvaart en dit besluit (het Luchtverkeersreglement), met uitzondering van het tweede en derde lid en
de artikelen 20 en 63, niet van toepassing op de volgende luchtvaartuigen:
(…/…)
licht onbemand luchtvaartuig, niet zijnde een modelluchtvaartuig of onbemande vrije ballon, zijnde een
luchtvaartuig waarvan de totale startmassa niet meer dan 150 kilogram bedraagt en de maximale snelheid
lager is dan 129,64 km/u (70 knopen);
Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart is het verboden een luchtvaartuig te bedienen zonder
het daarvoor geldige bewijs van bevoegdheid of geldige bewijs van gelijkstelling.
2

Luchtruim met de klasse D, E, F of G – zie II voor specifieke mogelijkheden.
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Ingevolge artikel 2.1, vierde lid, van de Wet luchtvaart kan de Minister van Verkeer en Waterstaat ontheffing
verlenen van het bepaalde bij of krachtens dit artikel. (…/…)
Aan de ontheffing kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden.
Ingevolge artikel 5.3 van de Wet luchtvaart is het verboden op zodanige wijze aan het luchtverkeer deel te
nemen (…/…) dat daardoor personen of zaken in gevaar worden of kunnen worden gebracht.
Het onbemande luchtvaartuig systeem @@@@@ is een licht onbemand luchtvaartuig, als bedoeld in artikel
1a, eerste lid, onder c, van het Luchtverkeersreglement.
Ingevolge artikel 20, tweede lid, onder e, van het Luchtverkeersreglement verlenen luchtvaartuigen, bedoeld
in artikel 1a, (…/…) voorrang aan vliegtuigen, helikopters, vrije ballonnen, zweeftoestellen en luchtschepen.
Het terrein waarvan wordt gestart en waarop wordt geland met het UAS moet voldoen aan de eisen in artikel
33 van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen (zie www.overheid.nl).
Ingevolge de Regeling Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens en de gewijzigde Wet luchtvaart is een
Regeling (voor permanent gebruik) of ‘ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik’ nodig van de provincie. Deze
vergunningen zullen (voor zover nog niet aanwezig) door A UAS bv zelf moeten worden aangevraagd bij de
desbetreffende provincie(s).
Artikel 5.5 van de Wet luchtvaart is ook van toepassing en biedt o.a. een basis voor het LVR.
UIT ARTIKEL 35, DERDE LID, VAN DE REGELING VEILIG GEBRUIK LUCHTHAVENS EN ANDERE TERREINEN VOLGT:
(…/…)
De houder van de ontheffing (van de Provincie) meldt ten minste 24 uur voor de dag dat het terrein zal worden
gebruikt dit voornemen schriftelijk of per e-mail aan de minister en de burgemeester van de gemeente waarin
het betreffende terrein ligt. De melding aan de minister gaat via meldingtug@ilent.nl.
Volgens artikel 3.8 van de Wet luchtvaart is het verboden een vlucht uit te voeren met een luchtvaartuig dat
niet luchtwaardig is of niet is voorzien van een geldig bewijs van luchtwaardigheid. Volgens artikel 3.19a van
de Wet luchtvaart is het verboden een vlucht uit te voeren met een burgerluchtvaartuig dat niet voldoet aan
de geldende geluidseisen of niet is voorzien van een geldig voor dat luchtvaartuig afgegeven geluidscertificaat.
Artikel 3.21 van de Wet luchtvaart geeft de minister de mogelijkheid om op aanvraag van de houder (van een
luchtvaartuig) ontheffing te verlenen van de bij of krachtens paragraaf 3.2.1 gestelde regels, wanneer door
bijzondere omstandigheden die regels in redelijkheid geen toepassing kunnen vinden en de veiligheid van het
luchtverkeer met het verlenen van de ontheffing niet in gevaar wordt gebracht. Aan de ontheffing kunnen
voorschriften of beperkingen worden verbonden. Een dergelijke ontheffing wordt ingetrokken wanneer de
redenen waarom de ontheffing is verleend zijn komen te vervallen, of de houder van de ontheffing de daaraan
verbonden voorschriften of beperkingen niet naleeft.
De ontheffingen zijn niet gebaseerd op een verdrag of andere internationale overeenkomst en geven daarom
geen rechten buiten het vluchtinformatiegebied Amsterdam.

Motivering
Het innovatieve karakter van de vluchtuitvoering met de UAS van het type X door A UAS bv en het ontbreken
van een aantal specifieke voorschriften in de huidige wet- en regelgeving voor UAS aangaande bewijzen van
bevoegdheid en luchtwaardigheid, vluchtuitvoering en gebruik van het luchtruim maken dat de Inspectie

INLEIDING IN HET BEDRIJFSMATIG GEBRUIK VAN LICHTE ONBEMANDE LUCHTVAARTSYSTEMEN
-21-

Leefomgeving en Transport (hierna te noemen: de Inspectie) van oordeel is dat maatwerk noodzakelijk is om
Klasse 1 vluchtuitvoering van een UAS van het type X door A UAS bv binnen Nederland mogelijk te maken.
De in de beschikking genoemde medewerkers van A UAS bv zijn theoretisch en praktisch opgeleid door Y en
beschikken ook over praktische ervaring in de bemande luchtvaart.
De Inspectie beoordeelt, op basis van het bovenstaande, de ervaring en de kwalificatie van de vliegers van A
UAS en de gebleken kwaliteit van het systeem tijdens de tot op heden uitgevoerde vluchten met het
Unmanned Aircraft System (UAS) X als voldoende om Klasse 1 (test)vluchten te kunnen uitvoeren op een
dusdanige wijze dat het luchtverkeer niet in gevaar wordt gebracht.
Bijlage 1
Voorschriften en beperkingen bij de beschikking aangaande de ontheffing voor A UAS bv als exploitant van UAS
X
I.

VLUCHTUITVOERING

Extern besturingsstation
Het besturingsstation waarmee het onbemande luchtvaartuig op afstand wordt bediend en dat fysiek niet
verbonden is met het onbemande luchtvaartuig.
Vaststelling maximale afstand lichte onbemande luchtvaartuig en het externe besturingsstation
De exploitant garandeert dat de vluchtuitvoering binnen het gezichtsveld plaatsvindt. Bij het bepalen van de
maximale afstand tussen het lichte onbemande luchtvaartuig en het externe besturingsstation houdt de
exploitant in ieder geval rekening met het formaat van het onbemande luchtvaartuig en de
weersomstandigheden ten tijde van de vluchtuitvoering.
Gezichtsveld
De afstand tussen het lichte onbemande luchtvaartuig en het externe besturingsstation waarbij het lichte
onbemande luchtvaartuig en het omringende gebied op de grond en het luchtruim duidelijk door het menselijk
oog kunnen worden waargenomen, zonder dat gebruik wordt gemaakt van bijzondere visus versterkende
hulpmiddelen, anders dan een standaard bril of contactlenzen. Binnen gezichtsveld wil in ieder geval zeggen
dat de afstand van het onbemande luchtvaartuig tot het externe besturingsstation maximaal 500 meter
bedraagt.
Operationeel handboek
De exploitant stelt een operationeel handboek vast op basis waarvan iedere vlucht wordt uitgevoerd.
Manuele besturing
De exploitant zorgt er voor dat de gezagvoerder altijd direct de koers en hoogte van het luchtvaartuig kan
wijzigen, ook als bij normale vluchtuitvoering geen sprake is van manuele besturing van het onbemande
luchtvaartuig.
Gezagvoerder
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De exploitant wijst voor de desbetreffende vlucht een gezagvoerder aan die het onbemande luchtvaartuig
bedient met het extern besturingsstation en onder wiens verantwoordelijkheid de UAS-vlucht wordt
uitgevoerd.
Voor de vlucht neemt de gezagvoerder kennis van alle gegevens en inlichtingen die voor de uitvoering van de
vlucht van belang kunnen zijn.3
Observant
De exploitant wijst naast de gezagvoerder voor de desbetreffende vlucht een observant aan. Het is de taak van
de observant om de gezagvoerder te voorzien van informatie over de omgeving en de daarmee
samenhangende botsingsrisico’s en zo nodig daaromtrent instructies te geven.
Verzekeringsplicht
a. Een bedrijf dat of organisatie die vluchten uitvoert met lichte UAS is verzekerd voor aansprakelijkheid
bij ongevallen al dan niet resulterend in schade of letsel ten aanzien van derden.
b. Het bedrijf of de organisatie voldoet ten minste aan de verzekeringseisen zoals deze zijn vastgelegd
in Verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004,
betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen.
Verbroken communicatie
De exploitant stelt voor iedere vlucht ten minste één veilige positie voor het onbemande luchtvaartuig vast
voor die gevallen, waarbij de communicatie tussen het onbemande luchtvaartuig en het externe
besturingsstation wordt verbroken.
Operationeel plan
De exploitant stelt voor iedere vlucht een plan vast waaruit in ieder geval volgt dat de risico’s worden
gemitigeerd van een mogelijke botsing met overig luchtverkeer dan wel personen en gebouwen op de grond.
Voorvalmeldingen
1. De exploitant meldt voorvallen en ernstige incidenten binnen 72 uur aan het Analyse Bureau
Luchtvaartvoorvallen van de Inspectie Leefomgeving en Transport ingevolge de Regeling melding
voorvallen in de burgerluchtvaart. Zie www.ilent.nl onder ‘luchtvaart voorval melden’ en www.aisnetherlands.nl voor AIC-B 02/10.
2. Ongevallen (=met gewonde(n) of dode(n)) moeten (na de hulpverleningsoproep) direct worden
gemeld aan
a. de OVV via 0800 MELDOVV of 0800 6353 688, en
b. de crisiscoördinator van ILT 070 456 3434.
3. De exploitant meldt ook alle incidenten (inclusief risicovolle situaties die goed afliepen) aan de
fabrikant van het UAS in het kader van veiligheidsmanagement.
Meldingsplicht tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaartterrein
De exploitant draagt ervoor zorg dat iedere geplande vluchtuitvoering op een terrein aangewezen voor tijdelijk
en uitzonderlijk gebruik wordt gemeld bij de Inspectie via een e-mail aan meldingtug@ilent.nl. Ingevolge artikel
35, derde lid, van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen meldt de houder van de
ontheffing ten minste 24 uur voor de dag dat het terrein zal worden gebruikt dit voornemen schriftelijk of per

3

Zoals weersomstandigheden en -verwachtingen, ter plaatse geldende luchtverkeersregels en eventuele bijzondere
omstandigheden, bekendgemaakt in berichten aan luchtvarenden (NOTAMS).
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e-mail aan de minister en de burgemeester van de gemeente waarin het desbetreffende terrein ligt. De
melding aan de minister kan worden gedaan door het sturen van een e-mail aan meldingtug@ilent.nl.

Gekwalificeerd personeel
Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant dat voldoende voor de vluchtuitvoering met dit luchtvaartuig
opgeleid gekwalificeerd en vakkundig personeel wordt ingezet bij de lichte UAS vluchtuitvoering.
Daglichtperiode
UAS vluchtuitvoering vindt uitsluitend plaats gedurende de daglichtperiode, genoemd in artikel 1 van het
Luchtverkeersreglement en gepubliceerd in de luchtvaartgids (zie www.ais-netherlands.nl onder GEN 2.7).
Luchtruim
Algemene en zichtvliegvoorschriften
De vluchten worden uitgevoerd onder algemene en zichtvliegvoorschriften 4 en uitsluitend binnen luchtruim
met de klasse G, voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de volgende onderdelen van deze voorschriften.
Artikel 5.10 van de Wet luchtvaart
De vlucht wordt uitgevoerd rekening houdend met beperkingen en verboden op grond van artikel 5.10 van de
Wet luchtvaart.
Minimum en maximum hoogte
De vlucht wordt uitgevoerd op zodanige hoogte dat het altijd mogelijk is een noodlanding uit te voeren zonder
personen of zaken op het aardoppervlak in gevaar te brengen, maar niet hoger dan 120 meter boven de grond
of het water (400 ft AGL).
Overschrijding maximum hoogte en vliegen in luchtruim anders dan klasse G
a. De maximum hoogte van 400 ft AGL mag worden overschreden, of
b. Er mag worden gevlogen
in luchtruim met de klasse E of D
wanneer voor dit doel een bijzonder luchtverkeersgebied is ingesteld op basis van artikel 5.10 van de Wet
luchtvaart of artikel 8 van het Luchtverkeersreglement,
Goed zicht op het lichte onbemande luchtvaartuig en luchtruim
1. De vlucht wordt slechts uitgevoerd onder omstandigheden en op locaties waarbij de bestuurder vanaf
de grond tijdens de gehele vlucht goed zicht heeft op het lichte onbemande luchtvaartuig en het
luchtruim daaromheen of ten minste een reëel beeld heeft van de positie van het luchtvaartuig en de
omgeving zodat de bestuurder zo nodig tijdig een uitwijkmanoeuvre kan uitvoeren, zonder dat daarbij
hulpmiddelen hoeven te worden gebruikt met uitzondering van een bril of contactlenzen of de
afstand van 500 meter wordt overschreden.
2. Het grondzicht is daarbij ten minste 1,5 km en het UAS blijft vrij van wolken inclusief flarden.
Informatievoorziening bestuurder of gezagvoerder

4

In respectievelijk afdeling 2 en 3 van het Luchtverkeersreglement en onderliggende regelingen met de mogelijkheid om in klasse G
luchtruim te vliegen met een vliegzicht van 1,5 km (Regeling luchtverkeersdienstverlening – artikel 18).
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De bestuurder of de gezagvoerder moet door het systeem worden voorzien van informatie over de hoogte ten
opzichte van grond of water of ten opzichte van het gemiddeld zeeniveau waarop het luchtvaartuig zich
bevindt.
II. VERMOEIDHEID EN FITHEID PERSONEEL
Personeel dat gemoeid is met de vluchtvoorbereiding of -uitvoering van het lichte UAS werkt niet met het
systeem, indien er sprake is van een omstandigheid waarbij vermoeidheid of een gevoel van niet fit zijn een
gevaar voor de luchtwaardigheid of de vlucht zou kunnen opleveren.
III. TECHNISCHE STAAT, ONDERHOUD
De exploitant controleert het UAS, onderhoudt het of laat het onderhouden en zo nodig modificeren volgens
de aanwijzingen van de fabrikant.
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APPENDIX VIII.

CTR GEBIEDEN NEDERLAND

De CTR gebieden zijn te herkennen aan de limoengroene cirkelvormige vormen. Deze CTR gebieden zijn met
een pijl aangegeven en gerangschikt van hoog naar laag zodat deze corresponderen met de legenda. VB: De
bovenste blauwe pijl correspondeert met Groningen Airport Eelde, de pijl daaronder correspondeert met het
Vliegveld Schiphol Amsterdam, enzovoort)

Militair CTR






(Oranje pijlen )
Wijzend naar rechts:
Vliegbasis Leeuwarden
Vliegveld de Kooy Den Helder
Vliegbasis Deelen Arnhem
Vliegbasis Gilze-Rijen
Vliegbasis Woensdrecht





Wijzend naar links:
Enschede Airport Twente
Vliegbasis Volkel
Vliegbasis De Peel

Gemengd CTR
(Gele pijl)
 EHEH Eindhoven Airport
Civiel CTR
(Donkerblauwe pijlen)
 Groningen Airport Eelde
 Schiphol Amsterdam
 Rotterdam Airport
 Maastricht Aachen Airport
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APPENDIX IX.

LUCHTHAVENS IN NEDERLAND

Tabel 1 Overzicht van Burgerluchthavens in Nederland
LOCATIE

ICAO

Ameland

EHAL

Amsterdam

EHAM

IATA

NAAM LUCHTHAVEN
Ameland Airport Ballum

AMS

Luchthaven Schiphol

/ Haarlemmermeer
Apeldoorn

EHTE

Den Helder

EHKD

Teuge International Airport
DHR

Vliegveld de Kooy
Marinevliegkamp De Kooy

Drachten

EHDR

Eindhoven

EHEH

Vliegveld Drachten
EIN

Eindhoven Airport
Vliegbasis Eindhoven

Enschede

EHTW

ENS

Enschede Airport Twente

Groningen / Eelde

EHGG

GRQ

Groningen Airport Eelde

Hilversum

EHHV

Vliegveld Hilversum

Hoeven

EHSE

Seppe Airport

Hoogeveen

EHHO

Vliegveld Hoogeveen

Lelystad

EHLE

LEY

Lelystad Airport

Beek

EHBK

MST

Maastricht Aachen Airport
(Vliegveld Beek)

Middelburg (Zeeland)

EHMZ

Vliegveld Midden-Zeeland

Middenmeer

EHMM

Vliegveld Middenmeer

Rotterdam

EHRD

RTM

Rotterdam The Hague Airport
(Vliegveld Zestienhoven)

Stadskanaal

EHST

Vliegveld Stadskanaal

Texel

EHTX

Texel International Airport

Venlo

ZZZZ

TrafficPort Venlo (heliport aanwezig)

Budel

EHBD

Kempen Airport (Luchtvaartterrein Budel)

Winschoten

EHOW

Vliegveld Oostwold
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Tabel 2 Overzicht van militaire luchthavens in Nederland
LOCATIE

ICAO

IATA

NAAM LUCHTHAVEN

Ede / Arnhem

EHDL

QAR

Vliegbasis Deelen

Gilze-Rijen

EHGR

GLZ

Vliegbasis Gilze-Rijen

Leeuwarden

EHLW

LWR

Vliegbasis Leeuwarden

Uden

EHVK

UDE

Vliegbasis Volkel

Venray

EHDP

Woensdrecht

EHWO

Vliegbasis De Peel
WOE

Vliegbasis Woensdrecht

Tabel 3 Overzicht van zweefvliegvelden in Nederland
LOCATIE

ICAO

Arnhem

EHTL

IATA

NAAM LUCHTHAVEN
Vliegveld Terlet

Axel

Zweefvliegveld Axel

Biddinghuizen

Zweefvliegveld Biddinghuizen

Castricum

Zweefvliegveld Castricum

Haamstede

Zweefvliegveld Haamstede

Lemelerveld

Zweefvliegveld Lemelerveld

Lochem

Zweefvliegveld De Voorst

Malden

Zweefvliegveld Malden

Nistelrode

Zweefvliegveld Nistelrode

Noordwijk

Zweefvliegveld Langeveld

Schinveld

Zweefvliegveld Schinveld

Slootdorp

Zweefvliegveld Wieringermeer

Soesterberg

Zweefvliegveld Soesterberg
voorheen Vliegbasis Soesterberg

Valkenburg

Zweefvliegveld Valkenburg
voorheen Vliegkamp Valkenburg

Veendam

Zweefvliegveld Veendam

Venlo

Zweefvliegveld Venlo
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Tabel 4 Overzicht van helicopterhavens in Nederland
LOCATIE

ICAO

IATA

NAAM LUCHTHAVEN

Amsterdam

EHHA

Amsterdam Heliport

Rotterdam

EHMA

Maasvlakte Heliport

Vlieland

EHVL

Vlieland Heliport
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APPENDIX X.

CTR VAN LVNL

B

A

D

C

A. EHAM Schiphol Amsterdam
B.

EHGG Groningen Airport Eelde

C.

EHBK Maastricht Aachen Airport

D. EHRD Rotterdam Airport
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APPENDIX XI.

TIJDSLIJN OVERZICHT VOOR AANVRAAG

TOT OPERATIE
Nadat de juiste ontheffingen en bewijzen zijn verkregen van ILenT kan de RPAS-organisatie toestemming
vragen tot operatie. Hieronder is een tijdslijn overzicht gegeven van de tijdspanne van elke proces, gemeten
vanaf de aanvang een RPAS vlucht.
Melding

Aanvraag

Plaatselijke
luchtverkeersleiding
Grondeigenaar /
Luchthavenexploitant

Convenant
LVL
TUG

Start ASAP*

4 weken

2 weken

ILenT
Gemeente
Provincie

24 uur

Vluchtuitvoering

2uur

Begin vlucht

N.B. De hierboven gestelde tijdlijn is indicatief en hangt af van de medewerking van de betrokkenen.
*ASAP= As Soon as Possible (zo snel mogelijk)
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WAT IS HET NLR ?
H e t N L R i s d e N e d e rl and s e o rg an is at i e vo o r h e t i d e nti f i c e re n , o n t wi kke l e n en t o ep as b aar make n
v an h o o g w aard i g e t e c h n o l og i s c h e ke n n i s o p h et g eb ie d van l u c ht - e n ru i mte vaart . De ac ti vi t e it e n
v an h et NLR zi jn maatsch app elij k rele van t, marktge richt en wo rd en zo nde r win stoo gme rk uitge voe rd.
H i e rme e v e rst e rkt h e t NL R h e t i n n o vat i e ve e n s l ag vaard i g karakt e r van d e o ve rh ei d e n b e vo rd e rt
h e t N L R h e t i n n o v e re n d e e n co n c u rre re n d ve rmo g e n van h e t be d ri j f s l e ve n .
Het NLR kenmerkt zich door toonaangevende deskundi gheid, profes sioneel optreden en onafhan kelijke
ad v i s e ri n g . Me d e w e rke rs z i j n g o e d o p g e le i d , we rke n kl an t g e ri c h t e n we rke n vo o rt d u re n d aan
d e o n t w i kke li n g v an h u n c o mpe t e n ti e s . Om z i j n t aken t e ve rri c ht e n h ou d t he t N L R h o o g waard i g e
f ac i l i t ei t e n b e s c h i kb aar

