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Inleiding

• mogelijke toepassingen 

 land – en tuinbouw
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Inleiding

 mogelijke toepassingen:

 transport en logistiek
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Inleiding

 mogelijke toepassingen 

 bouw

 overheid: controles,…
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 mogelijke toepassingen 
 evenementen

 beveiliging, toezicht en bewaking van terreinen, inspectie wegen

 ….
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Inleiding
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 totstandkoming van de wet

 privacy

 veiligheid

 milieu

 luchtvaart

 technische voorschriften

 …
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Inleiding

• +150 kg : internationaal niveau 

• Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) 

• Verordening (EG) n r. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot 
vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting 
van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van 
Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG

• …

• -150 kg: nationaal niveau 

• België: 

• Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) 

• Koninklijk besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde 
luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim (BS 15 april 2016)  “KB drones”
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Inleiding

• eengemaakte Europese regelgeving op komst?

• verschillende landen, verschillende regels 

• in zicht houden – maximum afstand houden 

• maximale hoogte

• veiligheids- en technische normen

• ….
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Inleiding

• eengemaakte Europese regelgeving op komst?

• doel: basisvereisten voor civiele drones met gewicht minder dan 150 kg in Europese wetgeving 

verankeren om duidelijkheid en samenhang te waarborgen

• U-space

• registratie

• ambitie: 2019
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Inleiding

Koninklijk besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van 

op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim 

(BS 15 april 2016)
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Toepassingsgebied: wat is een drone?

• van toepassing :

• elke onbemand luchtvaartuig (afgekort als RPA “remotely piloted aircraft”) waarvan de 

maximale startmassa niet meer dan 150 kg bedraagt, bestuurd vanaf grondcontrolestation

• dat opstijgt van of landt op het Belgisch grondgebied of een deel van zijn vlucht uitvoert in 
het Belgisch luchtruim
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Toepassingsgebied: wat is een drone?

• niet van toepassing:
• drones gebruikt binnenin een gebouw

• drones gebruikt als staatsvluchtvaartuig : drones ingezet voor militaire, douane-, politie-, 
opsporings- en reddings-, brandbestrijdings-, kustbewakings- of soortgelijke operaties of 
vergelijkbare activiteiten

• modelluchtvaartuigen

16 november 2017
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(algemeen)

16 november 2017Drones: wat zegt de wet?

Privégebruik Klasse 2 Klasse 1 

CRITERIA

- doel

- risico voor veiligheid 

van luchtvaart, 

personen en 

goederen op de 

grond

- maximale startmassa 

drone

- hoogte

VEREISTEN

- drone

- bestuurder

- vlucht
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(algemeen)

privégebruik
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(privégebruik)

• CRITERIA
• doel: uitsluitend voor recreatieve doeleinden 

• risico: zeer laag

• gewicht drone: maximale startmassa van minder dan 1 kg 

• hoogte: maximaal 10 meter boven de grond

16 november 2017
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht  
(privégebruik)

• VEREISTEN:
• drone: -

• bestuurder: -

• vlucht: 

• boven privéterrein 

• drone binnen zichtbereik van de piloot (VLOS “Visual Line Of Sight”)

• de bestuurder moet de algemene veiligheidsmaatregelen in acht nemen: 

• (i) veiligheid van andere luchtvaartuigen, personen of goederen op de grond, niet in gevaar brengen 

• (ii) respect regels privacy

16 november 2017
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(privégebruik)
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Privégebruik Klasse 2 Klasse 1 

CRITERIA

- doel

- risico voor veiligheid 

van luchtvaart, 

personen en 

goederen op de 

grond

- maximale 

startmassa drone

- hoogte

recreatief

zeer laag

< 1 kg

10 m

VEREISTEN

- drone

- bestuurder

- vlucht

-

-

privéterrein

VLOS

veiligheidsmaat-

regelen
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 2)

vluchtuitvoeringen van klasse 2
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht
(klasse 2)

• CRITERIA:
• doel: professionele en/of commerciële activiteiten 

• risico: laag

• gewicht drone: maximale startmassa van minder dan 5kg
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 2)

• CRITERIA:
• maximaal toegelaten vlieghoogte : 45 meter 

• de vlucht moet uitgevoerd worden in een gebied dat in een straal van minimum 50 meter vrij is 
van elk gebouw en van elke persoon (niet betrokken bij de vluchtuitvoering) of van een 
verzameling van dieren

16 noveer 2017
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 2)

• CRITERIA:
• Operaties mogen niet uitgevoerd worden binnen een straal van 30 meter rond een obstakel

• Obstakel? “alle vaste (tijdelijk of permanent) en mobiele voorwerpen, of delen daarvan”
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 2)

• VEREISTEN
• drone: 

• drone (en het hiermee verbonden grondcontrolestation en de bestuurders- en 
controleverbindingen) dient geregistreerd te worden bij DGLV

• bestuurder
• attest van bestuurder
• Om het attest van bestuurder van een RPA te verkrijgen, moet de kandidaat :

1° minstens 16 jaar zijn ;
2° aantonen een opleiding theorie te hebben gevolgd ;

• luchtvaartreglementering

• meteorologie 

• navigatie

• technologie van het luchtvaartuig

• bescherming van de persoonlijke levenssfeer

3° aan een RPAS-examinator zijn praktische kennis aantonen.

• Het attest is bepekt tot vluchten op het grondgebied van België.

• Het attest is levenslang geldig.

• Het attest geeft bestuurder recht om vluchtuitvoeringen van klasse 2 uit te voeren.
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 2)

• VEREISTEN

• bestuurder: 

• attest van bestuurder

• verplichtingen en verantwoordelijkheden van de bestuurder

• gedurende de vliegtijd
De bestuurder van een RPA is verantwoordelijk voor het gebruik van het RPAS gedurende de vliegtijd en moet: 

• voortdurend in staat de RPA functie en -status te volgen ;

• altijd in staat zijn de controle over het RPA te verzekeren ;

• zich ervan vergewissen, op basis van de meest recente weersvoorspellingen, dat voor de volledige vliegtijd de minimale 
meteorologische voorwaarden voorzien zijn ; 

• ervoor zorgen dat voor elke vlucht de gewicht- en zwaartepuntbeperkingen worden nageleefd ; 

• zich voor elke vlucht van het goede onderhoud van het RPAS verzekeren;

• ervoor zorgen dat de hulpmiddelen die nodig zijn voor een veilige vlucht beschikbaar zijn voordat een vlucht begint ;

• tijdens het gebruik van het RPAS rekening houden met andere activiteiten op de grond, de topografie, de obstakels, de mogelijke 
atmosferische effecten op de radiocommunicatie, de mogelijke interferenties van de gebruikte frequentie ;

• ervoor zorgen dat elke vlucht wordt ingeschreven in het reisdagboek van het RPA en in zijn logboek ;

• zorg dragen voor het naleven van de vigerende wetgeving inzake de bescherming van de privacy.
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 2)

• VEREISTEN
• bestuurder: 

• attest van bestuurder
• verplichtingen en verantwoordelijkheden van de bestuurder

• gedurende de vliegtijd
• opstijg- en landingsplaats

De bestuurder van een RPA moet zich ervan verzekeren dat de opstijg - en landingsplaats:
• voldoende veilige omstandigheden biedt ;

• goed gedimensioneerd zijn ;

• over de nodige uitrustingen beschikken ;

• vrij van enig obstakel zijn ;

• bestaat uit een oppervlak waarvan de toestand geschikt is voor het type geplande operaties, de grootte en de prestaties van het RPAS, rekening houdende met de externe 
omstandigheden.

• documenten
Wanneer hij de bevoegdheden uitoefent van zijn attest of bewijs van bevoegdheid, draagt de bestuurder van een RPA de volgende documenten bij 
zich
• een persoonlijk identiteitsdocument met een foto ;

• zijn geldig attest van bestuurder van een RPA of zijn geldig bewijs van bevoegdheid voor bestuurder van een RPA ;

• in voorkomend geval, een geldig medisch certificaat ; 

• zijn logboek ; 

• een kopie van het registratiebewijs van het RPAS of een gelijkwaardig document dat toelaat de exploitant te identificeren ;

• in voorkomend geval, een kopie van de verklaring en van de ontvangstbevestiging 

• een kopie van een geldig verzekeringsattest ; 

• een kopie van de delen van het vlieghandboek van het RPAS of gelijkwaardig document die essentieel zijn voor de beoogde exploitatie ;

• in voorkomend geval, een kopie van de delen van het operationeel handboek die essentieel zijn voor de beoogde exploitatie ;

• de controlelijsten pre-flight, in-flight en post-flight ; 
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 2)

• VEREISTEN

• bestuurder: 

• attest van bestuurder

• verplichtingen en verantwoordelijkheden van de bestuurder

• gedurende de vliegtijd

• opstijg- en landingsplaats

• documenten
• (…)

• het reisdagboek van het RPA ; 

• in voorkomend geval, een kopie van de toelating van het BIPT voor het gebruik van de radiofrequentie ; 

• in voorkomend geval, een kopie van de licentie van het radiostation.

De bestuurder van een RPA legt deze documenten voor op eenvoudig verzoek van de ambtenaren van het DGLV. 
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 2)

• VEREISTEN

• vlucht: 
• in niet-gecontroleerd luchtruim

• alle operaties zijn uitgesloten 

• in luchtverkeersleidingsgebieden of een luchtruim met een bijzonder statuut (verboden gebieden (P), gevaarlijke 
gebieden (D), beperkte gebieden (R), helikoptertrainingzones (HTA), laagvliegzones (LFA)) wanneer deze actief zijn ; 
en, 

• in een tijdelijk gereserveerd luchtruim (TRA) of een tijdelijk afgescheiden luchtruim (TSA)) ; en, 

• in een straal van 1,5 zeemijl rond luchtvaartterreinen voor luchtvaartuigen of voor ultralichte motorluchtvaartuigen en 
van een 0,5 zeemijl rond een helihaven, behalve na voorafgaande toestemming van de exploitant van het 

luchtvaartterrein of de helihaven.

16 november 2017
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 2)
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 2)

• VEREISTEN

• vlucht: 
• drone binnen zichtbereik van de piloot (VLOS)

• zonder hulp van een RPA waarnemer

• de bestuurder moet de algemene veiligheidsmaatregelen in acht nemen: 

• (i) veiligheid van andere luchtvaartuigen, personen of goederen op de grond, niet in gevaar brengen 

• (ii) respect regels privacy

16 november 2017
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 2)
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Privégebruik Klasse 2 Klasse 1 

CRITERIA

- doel

- risico voor veiligheid van 

luchtvaart, personen en 

goederen op de grond

- maximale startmassa drone

- hoogte

recreatief

zeer laag

< 1 kg

10 m

professioneel

laag

< 5 kg

45 m

straal 50m vrij van 

personen en dieren en 

gebouwen

straal van 30m vrij van 

obstakels

VEREISTEN

- drone

- bestuurder

- vlucht

-

-

privéterrein

VLOS

veiligheidsmaatregelen

registratie

attest

verplichtingen

niet-gecontroleerd 

luchtruim

uitgesloten operaties

VLOS

veiligheidsmaatregelen
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 1)

vluchtuitvoeringen van klasse 1

16 november 2017
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 1)

• CRITERIA
• doel: professionele en/of commerciële activiteiten 

• risico: matig of verhoogd risico

klasse 1b klasse 1a

• gewicht drone: maximale opstijgmassa maximale opstijgmassa van meer dan 5 kg en minder dan 150 
kg

16 november 2017
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 1)

CRITERIA:
• maximaal toegelaten vlieghoogte : 91 meter

• klasse 1 b: de vlucht moet uitgevoerd worden in een gebied dat in een straal van minimum 50 
meter vrij is van elk gebouw en van elke persoon (niet betrokken bij de vluchtuitvoering) of van 
een verzameling van dieren

16 november 2017
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 1)

• CRITERIA:
• Operaties mogen niet uitgevoerd worden binnen een straal van 30 meter rond een obstakel, 

tenzij de risicoanalyse aantoont dat de klasse 1 exploitaties kunnen uitgevoerd worden op een 
kortere afstand zonder de veiligheid in gevaar te brengen.

• Klasse 1b: de vlucht is toegestaan indien obstakels zich bevinden buiten een straal van 30 m

• Klasse 1a: de vlucht is toegestaan in de nabijheid van obstakels
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 1)

• VEREISTEN

• drone: 

• registratie bij DGLV

• certificaat van overeenstemming

16 november 2017
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 1)

• VEREISTEN

• bestuurder: 
• bewijs van bevoegdheid
• Om het bewijs van bevoegdheid als bestuurder van een RPA te verkrijgen, moet de kandidaat :

1° minstens 18 jaar zijn ;
2° een vliegervaring bewijzen met een RPAS onder toezicht van een RPAS- vlieginstructeur, waarvan de 
duurtijd aan de beoordeling van de RPAS-vlieginstructeur wordt overgelaten ;
3° geslaagd zijn voor het theorie-examen;

4° zijn praktische en theoretische kennis hebben aangetoond aan een RPAS-examinator. 

• Het bewijs van bevoegdheid is bepekt tot vluchten op het grondgebied van België.

• Het bewijs van bevoegdheid is levenslang geldig. 

• Het bewijs bepaalt het type RPA waarmee de vluchten uitgevoerd mogen worden:

1° RPL-A : RPA met vaste vleugels ;
2° RPL-R : RPA met roterende vleugels ;
3° RPL-S : elk ander RPA buiten het RPA met vaste vleugels of roterende vleugels.

• Het bewijs van bevoegdheid voor bestuurder van een RPA geeft de toestemming aan de houder ervan om een RPA voor vluchtuitvoeringen 
van klasse 1 en 2 te besturen.
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 1)

• VEREISTEN

• bestuurder: 

• bewijs van bevoegdheid

• verplichtingen en verantwoordelijkheden van de bestuurder (idem klasse 2)

• gedurende de vliegtijd

• opstijg- en landingsplaats

• documenten

16 november 2017
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 1)

• VEREISTEN

• vlucht: 
• in niet-gecontroleerd luchtruim

• de gebieden waarin alle operaties van klasse 2 zijn uitgesloten, zijn ook uitgesloten voor vluchten van 
klasse 1 

• de minister of directeur-generaal kan wel (met naleving van de technische en operationele vereisten van 
het dronesysteem) afwijkende operaties toestaan als de geplande operaties een aanvaardbaar 
veiligheidsniveau bieden, zowel voor het luchtverkeer als voor personen en goederen op de grond.

• drone binnen zichtbereik van de piloot

• met hulp van een RPA waarnemer

• de bestuurder moet de algemene veiligheidsmaatregelen in acht nemen: 

• (i) veiligheid van andere luchtvaartuigen, personen of goederen op de grond, niet in gevaar brengen 

• (ii) respect regels privacy

16 november 2017
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 1)

• VEREISTEN

• vlucht: 
• risicoanalyse

• operationeel handboek

• ontvangstbevestiging van de verklaring (matig risico 1b) OF toelating (verhoogd risico 1a)

• elke vlucht : voorafgaand melden aan DGLV

16 november 2017Drones: wat zegt de wet?
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Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(klasse 1)
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40
Privégebruik Klasse 2 Klasse 1

klasse 1b klasse 1a

CRITERIA

- doel recreatief professioneel professioneel

- risico voor veiligheid van luchtvaart, 

personen en goederen op de grond

zeer laag laag matig hoog 

- maximale startmassa drone < 1 kg < 5 kg < 150 kg

- hoogte 10 m 45 m

straal 50 m vrij van gebouw, 

personen en dieren

straal 30 m vrij van obstakels

91m

straal 50 m vrij van 

gebouw, personen en 

dieren

straal 30 m vrij van 

obstakels

VEREISTEN

drone - registratie registratie registratie

certificaat

bestuurder - attest

verplichtingen

bewijs                             

verplichtingen

vlucht privéterrein niet gecontroleerd luchtruim
alle operaties uitgesloten in bepaalde gebieden 

afwijking mogelijk

risicoanalyse 

operationeel handboek

verklaring toelating

melding

VLOS

veiligheidsmaatregelen



Drones: wat zegt de wet? 5 december 2017   

Wettelijke vereisten: drone, bestuurder en vlucht 
(casus)

Casus:  stockopname van grond

drone

bestuurder

vlucht

16 november 2017
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Incidenten

Incidenten
• risico’s ten aanzien van derden en goederen op de grond

16 november 2017
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Incidenten

• de bestuurder van een RPA, de RPA-waarnemer, de exploitant en iedereen die betrokken is in de 
operaties van een RPAS meldt onmiddellijk elk incident of ongeval dat zich voordoet bij het 
gebruik van het RPAS aan het DGLV en de Air Accident Investigation Unit.

• toename van incidenten

• 2015: 6 incidenten met drones

• 2016: 11 incidenten met drones

• 2017 (26 oktober 2017): 14 incidenten met drones

16 november 2017
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Toezicht op de naleving KB drones

• Het DGLV kan ten allen tijde audits- en/of inspecties uitvoeren om het naleven van dit besluit en 
in voorkomend geval de instructies uit het operationeel handboek te controleren.

• Alle technische documenten en informatie die de ambtenaren van het DGLV nodig hebben om 
hun toezichtactiviteiten uit te oefenen, worden door de houder van deze documenten en 
informatie, tot hun beschikking gesteld.

16 november 2017
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Verzekeringen

• professionele en/of commerciële activiteiten (klasse 2 en 1): verzekering in overeenstemming met 
artikel 7 van de Verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen.

• niet- commerciële activiteiten (privégebruik): verzekering burgerlijke aansprakelijkheid om de 
lichamelijke en materiële schade aan derden te dekken

16 november 2017
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Luchtverkeersregels 

• algemeen 

• uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 

• het koninklijk besluit van 19 december 2014 betreffende de luchtverkeersregels en operationele bepalingen 
betreffende luchtvaartnavigatiediensten en – procedures

• KB drones (bijkomende verbodsbepalingen):

• operaties op ATS-routes, zoals bedoeld in artikel 2, punt 46) van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 
923/2012 

• passagiersvervoer ;

• post- of vrachtvervoer ;

• het afwerpen van voorwerpen of het sproeien tijdens de vlucht ;

• slepen ;

• kunstvluchten ;

• formatievluchten.

• veiligheid van luchtverkeer in gevaar 16 november 2017
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Luchtverkeersregels 

 continue bestuurs- en controleverbinding 

 op voldoende afstand van andere luchtvaartuigen

 voorrang verlenen aan bemande luchtvaartuigen

16 november 2017Drones: wat zegt de wet?
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Zichtbereikvliegvoorschriften 

• De vluchten met een RPA moeten steeds uitgevoerd worden binnen het directe zicht van de 
bestuurder van een RPA of de RPA-waarnemer.

• De vluchten met een RPA moeten steeds uitgevoerd worden buiten de wolken.

16 november 2017
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