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BEWIJS VAN BEVOEGHEID DEEL I
Theorieopleiding
Het eerste deel van het BvB en van de aanvraag van een ROC is het behalen van een theorieopleiding. Hieronder
is weergegeven welke theorieopleidingen er zijn in Nederland en de bijpassende theorieopleiding die gevolgd
moet worden.

Bewijs van Bevoegdheid (BvB)
EuroUSC

NLR

a. Ground Course –
Theory

a. Ground Course –
Theory

b. Ground Course
Examination

b. Ground Course
Examination

Aanwezig

Opmerking

Andere
opleiding*

*Momenteel zijn enkele bedrijven bezig met het opzetten van een RPAS theorieopleiding. Zolang deze nog niet
officieel door ILenT erkend zijn, kan alleen nog bij EuroUSC of het NLR een RPAS theoriecertificaat worden
behaald.
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BEWIJS VAN BEVOEGDHEID DEEL II
Fabrieksopleiding
Bewijs van Bevoegdheid (BvB)

Aanwezig

Opmerking

Degelijke fabrieksopleiding (kopie
opleidingscertificaat meesturen)
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BEWIJS VAN LUCHTWAARDIGHEID DEEL I
Vanwege het ontbreken van regels, en qualificatie eisen voor RPAS, is een BvL niet te verkrijgen, een ontheffing
op het ontbreken van een BvL is mogelijk met o.a. het verstrekken van onderstaande informatie.

Technische specificaties
Bewijs van Luchtwaardigheid

Aanwezig

Opmerking

Een document waarin de technische specificaties staan van het
onbemande luchtvaartuigsysteem waarvoor een ontheffing wirdt
aangevraagd. In het technische document staan ten minste de
volgende zaken:
a. Tekening van het toestel met afmetingen

b. Gewicht van het toestel (eigen massa + totale massa)

c. Beschrijving van de voeding (batterij of brandstof)

d. Beschrijving van de aandrijving (type motor)
e. Beschrijving van de communicatiesystemen zowel controlcommand als de link voor beeld/payload gegevens

f. Beschrijving van de sensoren en/of telemetrie

g. Beschrijving van de veiligheidssystemen

h. Beschrijving van het grondcontrolestation

i. Beschrijving van het gebruik van de frequenties
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BEWIJS VAN LUCHTWAARDIGHEID
DEEL II
Vanwege het ontbreken van regels en qualificatie eisen voor RPAS is een BvL niet te verkrijgen. Een ontheffing
op het ontbreken van een BvL is mogelijk met o.a. het verstrekken van onderstaande informatie:

Omschrijving noodscenario’s
Bewijs van Luchtwaardigheid

Aanwezig

Opmerking

Een omschrijving van wat er gebeurt bij noodscenario’s,
bijv.:
a. wegvallen van de controle (control failure due to
failure of servo)
b.

falen van de autopilot (fatal error)

c.

stilvallen van de motor (loss of engine power),

d.

batterijproblemen (low battery voltage),

e.

wegvallen van het GPS signaal (loss of GPS signal),

f.

het wegvallen van de radiocommunicatie (radio
control link failure)

g.

het falen van de zenders en de ontvangers (ground
control station communication failure )
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BEWIJS VAN BEVOEGHEID DEEL III
Operationeel handboekHet tweede deel van het BvB is het opstellen van een operationeel handboek
en het verzekeren van de te gebruiken RPAS. Zowel het operationeel handboek als een verzekeringsbewijs van
het RPAS moet overhandigd worden aan ILenT. Hieronder is een checklist door ILenT uitgegeven waaruit het
operationeel handboek tenminste moet bestaan.

Bewijs van Bevoegdheid (BvB)

Aanwezig

Opmerking

Operationeel handboek, waarin ten minste is opgenomen
informatie over:
a.

Organisatiestructuur (inclusief eindverantwoordelijke)

b.

Standaard werkmethoden en beschrijving van de aerial
work activiteit (bijvoorbeeld: geologische fotografie of
inspectie windmolens), waaronder:

c.

Procedure voor selectie en inrichting van het start- en
landingsterrein met veilige afstanden tot obstakels
(inclusief wegen) (ref. de eisen in de Regeling veilig
gebruik luchthavens en andere terreinen), tegengaan van
verstoring door nieuwsgierigen / veilig werkgebied en
vrij landingsgebied.

d.

Procedure voor aanwijzen gezagvoerder

e.

Procedures voor samenwerking gezagvoerder en
waarnemer, beschrijving van ieders
verantwoordelijkheden, ‘interne currency’ normen

f.

Procedure voor samenwerking waarnemer op afstand
(ingeval van werken met UAS > 500m van piloot of
wanneer vlieger en waarnemer niet bij elkaar staan)

g.

Procedures t.a.v. vluchtvoorbereiding (NOTAMS, geldige
kaart(en), luchtvaartgids, meteo, enz)

h.

Procedure van Risico analyse per vlucht (invloed van
specifieke omgeving op veiligheid derden in de lucht en
op de grond)
Wijze waarop veiligheidsmanagementsysteem is
ingericht, zie
http://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/luchtvaart
/general_aviation__luchtsporters/ontwikkelingen/veilig
heidsmanagementsysteem_kleine_luchtvaart/

i.
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BEWIJS VAN BEVOEGDHEID DEEL IV
Praktijkopleiding
Als laatste onderdeel van het BvB is het slagen van een RPAS praktijkexamen bij een erkend RPAS
praktijkopleiding. Het behaalde diploma/certificaat moet aan ILenT worden overhandigd als bewijs voor het
behalen van dit onderdeel. De praktijkopleiding staat lost van de theorie-opleiding, het is dus mogelijk om een
combinatie van opleidingen te doorlopen.

Bewijs van Bevoegdheid (BvB)
EuroUSC

NLR*

Aanwezig

Opmerking

Andere
opleiding*

a. Operations Manual
Development and
Approval

b. Mandated Design and
Construction
Assessment (following
the discussion at your
office and the
Information Bulletin)

c. Flight Test and
Emergency handling
against the Operations
Manual

*Momenteel zijn enkele bedrijven, waaronder het NLR, bezig met het opzetten van een RPAS praktijkopleiding.
Zolang deze nog niet officieel door ILenT erkend zijn, kan alleen nog bij EuroUSC een praktijkcertificaat worden
behaald.
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BEWIJS VAN INSCHRIJVING
Bewijs van Inschrijving (BvI)

Aanwezig

Inschrijving in het Nederlandse burgerluchtvaartregister
Nationaliteits- en inschrijvingskenmerk op het RPAS aangebracht
Brandplaatje op het RPAS met contactinformatie eigenaar of houder
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CHECKLIST VLUCHTVOORBEREIDING

#

Taak

1

Opstellen vliegplan

Gereed?

eventuele
opmerkingen

 Missie / doel van de vlucht bepaald
 Opstelling operatie gebied uitgewerkt
 Noteren van specifieke operatie details
 (Optioneel) Doornemen provinciale TUG
ontheffingen
2

Opstellen noodplan
 Operationele noodprocedures opgesteld

3

 Technische noodprocedures opgesteld
Controleren Flight Logboek
Controleren Flight Journaal

4

Meteo informatie doorgenomen
(o.a. windkracht, windstoten, wind richting)

5

NOTAMs doorgenomen

6

(Indien er een TUG is aangevraagd)
Melding gegeven aan:
 Melding aan Gedeputeerde Staten

(24 uur van te voren)
(Het geven van een TUG
melding is verplicht)

 Melding aan Gemeente (burgemeester)
7

 Melding aan ILenT
(Indien vlucht plaats vindt in CTR)
Melding gegeven aan:


(2 uur van te voren)

Plaatselijke luchtverkeersleiding (Militair / LVNL )
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CHECKLIST VLUCHTUITVOERING
#

Taak

1

Briefing
 Taken verdeeld
 Safety procedures besproken
Opzak hebben van de volgende zaken,
of een ontheffing op deze zaken:
 Het Bewijs Van Inschrijving,
 Het Bewijs Van Luchtwaardigheid,
 Het Bewijs Van Bevoegdheid;
 Het Operationeel Handboek;
 VFR kaarten
 Het Flight Journaal,
 Het Flight Logboek
 Vergunning/toestemming voor gebruik van terrein
 indien van toepassing: het geluidscertificaat of de
geluidsverklaring
Opbouw operatiegebied
 Kaart in orde is.
o ( Let op mobiele masten, ed.)
 Vrij zicht op start en landingsplaats
 Vrij van omstanders gedurende vlucht
 Communicatie controle
 Meteo geobserveerd
o (meet windsnelheid en temperatuur en check op
eisen systeem)
 Controleer conditie van het systeem
o (Bevestiging payload, Rotorbladen RPAS
Landingsgestel)

2

3

Gereed ?

eventuele
opmerkingen

RPAS opstelling
 RPAS op een onverstoorbare locatie (dus niet op een
weg, fietspad, voetpad e.d)
NB: Indien de weg e.d. is afgezet is kan dit wel
RPAS-bestuurder
 Op een rustige positie opgesteld
Met het gezichtsveld tov de RPAS niet tegen de zon in
Indien operatie in CTR


Operatie aangemeld bij de plaatselijke
luchtverkeersleiding
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CHECKLIST VLUCHTAFHANDELING
#

Taak

1

Afbouw operatiegebied
Let daarbij onder andere op:
 RPAS
 Payload
 RPAS Accessoires /benodigdheden (accu’s,
reserveonderdelen e.d.)
 Gereedschap
Debriefing
(Bespreking van resultaat, merkwaardigheden, uitvoering

2

Gereed ?

eventuele
opmerkingen

e.d.)
3

Bijwerken Flight Logboek & Flight Journaal
 De datum, de plaats, de duur, de aard en het tijdstip
van aanvang en einde van de vlucht
 De naam en taak van elk lid
 Technische storingen, opgelopen schade die tijdens de
vlucht zijn voorgekomen, respectievelijk zijn
uitgevoerd
 Ongevallen, bijzondere voorvallen en overschrijding
van de gestelde gebruiksgrenzen die zich hebben
voorgedaan

4

Indien vlucht plaats vindt in CTR
Telefonische afmelden aan:

5

 Plaatselijke luchtverkeersleiding (Militair / LVNL )
Indien voorval heeft plaatsgevonden:
met gewonde(n) of dode(n) na de hulpverleningsoproep
direct worden gemeld aan:
1.

Bellen 112 verzorging van gewonden

2.

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) via
0800 MELDOVV of 0800 6353 688,
EN

3.

6

De crisiscoördinator van ILenT
Tel: +31 (0) 70 456 3434
Indien een incident heeft plaats gevonden:
Bijwerken van veiligheidsmanagementsysteem:
 Opstellen safety report
 Gevarenregistratie
 ongevallenregistratie
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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, professioneel 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

