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1. INLEIDING
In dit informatiebulletin wordt uitgelegd hoe de inspectie namens de staatssecretaris
omgaat met de mogelijkheid die de Wet luchtvaart biedt om ontheffing te verlenen
van het verbod om
-

beroepsmatig deel te nemen aan het luchtverkeer met lichte onbemande
luchtvaartuigen,

-

zo’n luchtvaartuig te bedienen zonder geldig vliegbewijs en

-

zo’n luchtvaartuig te gebruiken zonder geldig bewijs van luchtwaardigheid
en geluidscertificaat.

Zo’n ontheffing kan worden verleend, mede met inachtneming van het veilige,
ordelijke en vlotte verloop van het luchtverkeer. Met andere woorden: dat gebeurt
alleen als de aanvrager het aannemelijk maakt dat de vluchten veilig zullen verlopen
omdat het luchtvaartuig betrouwbaar is, de vlieger(s) goed zijn opgeleid en zij
werken in een goed georganiseerd bedrijf of organisatie.
Lichte onbemande luchtvaartuigen (light UAS – unmanned aircraft systems) ofwel
op afstand bestuurde luchtvaartuig systemen (RPAS – remotely piloted aircraft
systems) zijn luchtvaartuigen in de zin van de Wet luchtvaart en het Verdrag van
Chicago. De Wet luchtvaart en de daaronder hangende regelgeving (besluiten,
regelingen, beschikkingen) zijn daarom van toepassing.
In de Wet luchtvaart, in enkele besluiten en in enkele regelingen zijn al specifieke
regels voor lichte onbemande luchtvaartuigen opgenomen (zie bijlage A). Aan
nieuwe of aanpassingen van andere besluiten en regelingen wordt momenteel
gewerkt door de Hoofddirectie bestuurlijke en juridische zaken van het Ministerie
van IenM en de beleidsafdeling Luchtvaartveiligheid van de directie Luchtvaart van
het Directoraat Generaal Bereikbaarheid van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu in samenwerking met het Ministerie van Defensie.
Op 1 juli 2013 is een wijziging van de Regeling modelvliegen gepubliceerd in de
Staatscourant met als meest relevant onderdeel een verbod op het (beroepsmatig )
gebruik van het luchtruim door RPAS in Nederland, tenzij namens de
staatssecretaris ontheffing is verleend door de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Zie www.overheid.nl.
Voor veel (nieuwe) luchtvaartwetgeving is tegenwoordig de Europese Commissie
verantwoordelijk. In de bijlage II bij de betreffende verordening1 zijn er
uitzonderingen gemaakt. Een daarvan betreft onbemande luchtvaartuigen met een
totale startmassa van minder dan 150 kg. Daarvoor zijn de nationale overheden
verantwoordelijk. In Nederland zijn dat de Minister of Staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu en de Minister van Defensie.
Via www.internetconsultatie.nl hebben zij concept-regelgeving (op het niveau amvb
en ministeriële regeling) bekend gemaakt. Zie ‘gesloten consultaties’ zoek: RPA. Het
1
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EC 216-2008 basic regulation

is de bedoeling dat de nieuwe regels (met daarin verwerkt het commentaar dat op
de consultatie is geleverd) in werking treden op 1 juli 2015.
De Staatssecretaris ziet de introductie van die regels als fase 1. Daarin is nog maar
een beperkt gebruik mogelijk. De mogelijkheden om bijvoorbeeld te vliegen bij of
boven mensen, bebouwing, in het donker en buiten zichtafstand van de bestuurder
behoren bij de fasen 2, 3 of 4. De regels voor die fasen moeten Europees of
mondiaal (ICAO) worden ontwikkeld. Pas dan kan sprake worden van integratie in
een gezamenlijk gebruik van het luchtruim met bemande luchtvaart. Een gedachte
die eerder al is verwoord in de Luchtruimvisie.
NB Ontheffingen blijven geldig tot einde geldigheidsduur, ook als die datum na 1 juli
2015 is. RPAS operators die op 1 juli 2015 in het bezit zijn van een
bedrijfsontheffing, gaan op de einddatum van hun ontheffing 1 op 1 over naar het
nieuwe systeem. RPAS operators die nog niet in het bezit zijn van een
bedrijfsontheffing, moeten vanaf 1 juli 2015 aan de RPAS regelgeving voldoen.
Het regeringsbeleid voor onbemande luchtvaartuigen spreekt concreet in de
Luchtruimvisie over verwachtingen en uitgangspunten rond ‘UAS’.
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documentenenpublicaties/rapporten/2012/09/11/luchtruimvisie/lp-i-m-0000002476.pdf Zoek in
het bestand met de term UAS naar de diverse plaatsen in het document waar over
civiele of militaire onbemande luchtvaartuigen wordt gesproken.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (CAA-NL) hanteert, gesteund door het
directoraat generaal Bereikbaarheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
en in navolging van ICAO2 en de Europese Commissie3 als het verschil tussen een
modelvliegtuig/modelluchtvaartuig en een licht onbemand luchtvaartuig het gebruik:
Een modelluchtvaartuig is een onbemand luchtvaartuig dat wordt gebruikt met een
recreatief doel, zonder baat en niet tegen vergoeding (modelvliegen is een
luchtsport – zie de toelichting van de Regeling modelvliegen; het onderscheid tussen
de gebruiksmogelijkheden van vliegbewijzen, zoals een RPL of PPL versus een CPL
wordt gekenmerkt door de begrippen ‘baat’ en ‘vergoeding’). Alleen het geven van
instructie in het (recreatief) modelvliegen is tegen vergoeding / beroepsmatig
toegestaan.
Een licht onbemand luchtvaartuig wordt beroepsmatig gebruikt (geen onderscheid
tussen commercieel en overheid). Dit uitgangspunt is per 1 juli 2013 formeel
2

Uit ICAO Circular 328: model aircraft 2.4 In the broadest sense, the introduction of UAS does
not change any existing distinctions between model aircraft and aircraft. Model aircraft,
generally recognized as intended for recreational purposed only, fall outside the provisions of
the Chicago Convention, being exclusively the subject of relevant national regulations, if any.
3

Uit NPA 2012-10: I.28 Model aircraft are however excluded. (6) model aircraft, used for

recreational or sports activities should be excluded from the requirements of this regulation.
Therefore, the proposals are limited to RPAS operated in commercial air transport and
specialized operations, as defined in Commission Regulations covering air operations. Zie
SPO.GEN.005 voor een opsomming van gespecialiseerde vluchtuitvoeringen, maar daaronder
vallen o.a. luchtfotovluchten, inspectievluchten m i v vluchten voor topgrafische doeleinden,
milieu bewakingsvluchten, vluchten voor nieuwsmedia, tv-uitzendingen en filmopnamen.
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bevestigd in de wijziging van de Regeling modelvliegen en de daarbij behorende
toelichting. Dit gebruik is verboden, tenzij ontheffing is verleend.4
De regels van de rijksoverheid voor het gebruik van het luchtruim voor het
(recreatief) modelvliegen zijn vastgelegd in de Regeling modelvliegen. Daarnaast
kunnen regels gelden van de gemeente en de provincie. In de luchtvaartregelgeving
zijn diverse uitzonderingen gemaakt voor modelvliegtuigen5. Dat is niet is geval met
lichte onbemande luchtvaartuigen.
Voor lichte onbemande luchtvaartuigen gelden de ‘standaard’ regels die ook voor
bemande luchtvaart gelden, behalve wanneer er specifiek voor (al dan niet lichte)
onbemande luchtvaartuigen een uitzondering is gemaakt. Dat kan als gevolg hebben
dat een bepaalde verplichting niet geldt of juist alleen voor een onbemand
luchtvaartuig.
Voor militaire lichte onbemande luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld enkele specifieke
regelingen van kracht, zoals de Regeling aanwijzing militaire onbemande
luchtvaartuigen, Regeling beperking geluidhinder militaire onbemande
luchtvaartuigen en Regeling vluchten militaire onbemande luchtvaartuigen. Zie
www.overheid.nl Daarnaast gelden (interne) opleidingseisen voor de militaire
vliegers en (interne) certificeringeisen en onderhoudseisen voor de systemen.
Wet-en regelgeving (citeertitel cursief in de tekst van dit bulletin) is te downloaden
via www.overheid.nl. De toelichting bij die regelgeving staat bij de publicaties in de
Staatscourant of het Staatsblad, maar wordt in eerste instantie niet weergegeven bij
‘geldende regelgeving’. De toelichting staat wel in de originele uitgave (rechtsboven
pdf).

4

Het is verboden deel te nemen aan het luchtverkeer:

a. met een licht onbemand luchtvaartuig, niet zijnde een modelluchtvaartuig of onbemand e
vrije ballon, waarvan de totale startmassa niet meer dan 150 kg bedraagt en de maximale
snelheid lager is dan 129,64 k/u (70 knopen);
b. met een modelluchtvaartuig zijnde een luchtvaartuig van geringe afmetingen, niet in staat
een mens te dragen, waarvan de totale startmassa niet meer dan 25 kilogram bedraagt, indien
dit luchtvaartuig wordt gebruikt uit hoofde van een bedrijf of beroep dan wel tegen vergoeding
of met baat.

5

Art 11 1.a Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart : geen vliegbewijs en

medische verklaring nodig voor het bedienen van een modelluchtvaartuig. Art 2 2 a Besluit
luchtvaartuigen 2008:geen bewijs van luchtwaardigheid nodig voor een modelluchtvaartuig
Art 20 a Besluit burgerluchthavens:geen luchthaven(besluit, -regeling of –ontheffing) nodig
voor het starten en landen met een modelluchtvaartuig.
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2. ONTHEFFING
Combi ONTHEFFING (all-in-one)
In Nederland mogen alleen (beroepsmatige) vluchten met een (licht) onbemand
luchtvaartuig / UAS / RPAS worden uitgevoerd wanneer de organisatie die de vlucht
uitvoert beschikt over een combi ontheffing, uitgegeven door de Inspectie
Leefomgeving en Transport.
Het kan gaan om een bedrijfsontheffing waarmee tijdens de geldigheidsduur
(max. 1 jaar) vluchten mogen worden uitgevoerd, een projectontheffing, of een
oefenontheffing.
Met een oefenontheffing mag men alleen op een specifieke locatie leren om
(beter) om te gaan met het RPAS of de verkregen vaardigheid te behouden en om
zich voor te bereiden op het praktijkexamen. De oefenontheffing wordt alleen
verleend aan en voor RPAS piloten die de type-training hebben afgerond en waarvan
de RPAS verzekerd is volgens EC 785/2014.
NB Vanaf 1 juli 2015 is een vliegbewijs (RPA-L) verplicht. Leerling RPA vliegers
mogen dan alleen vliegen onder verantwoordelijkheid van een instructeur (FI-RPA).
Die moet op zijn beurt weer zijn aangesloten bij een geregistreerde RPAS
vliegschool die praktijklessen verzorgt. Een instructeur mag een schriftelijke solo
verklaring afgeven om een leerling op een specifieke plek onder specifieke
weersomstandigheden bepaalde oefeningen te laten verrichten. (ref. art 11 van het
Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart)
Met een projectontheffing mag alleen een specifiek beschreven project worden
uitgevoerd. Zo’n projectontheffing wordt alleen verleend aan


NL RPAS operators die aan alle eisen uit bijlage F voldoen, maar nog geen
operationele praktijkervaring hebben. . Zie de bijlage F met de checklist.
buitenlandse RPAS operators die een project in NL willen uitvoeren en
aannemelijk kunnen maken dat ze dit veilig kunnen doen (zie bijlage B).

Een bedrijfsontheffing wordt alleen verleend als aan alle eisen is voldaan. Zie de
checklist in bijlage F.
NB Voordat de bedrijfsontheffing wordt verleend, zal eerst enkele malen met
succes een projectontheffing zijn aangevraagd.
De combi-ontheffing wordt gerelateerd aan het toestel, de vlieger(s), de operator
(organisatie) en aan het gebruik van het luchtruim. Voor dat laatste is de basis
gelegd in de gewijzigde Regeling modelvliegen.
Om met een luchtvaartuig te mogen vliegen moet men volgens de Wet luchtvaart
beschikken over een bewijs van
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inschrijving (BvI),



luchtwaardigheid (BvL), geluidscertificaat of geluidverklaring en



bevoegdheid (BvB).

Omdat de eisen voor BvL, geluidscertificaat en BvB nog niet zijn vastgelegd, wordt
op dit moment gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een ontheffing af te geven
voor het niet hebben van: Bewijs van luchtwaardigheid (BvL) en geluidverklaring en
het Bewijs van bevoegdheid (BvB). Deze ontheffingen vormen dus een onderdeel
van de combi ontheffing.
Voor het bewijs van inschrijving (met PH-registratie en evt. bijbehorende
transpondercode) zie www.ilent.nl. Het nationaliteits-en inschrijvingskenmerk moet
op het vliegend deel van het RPAS worden aangebracht en op het grondstation. Ook
is een ‘brandplaatje’ verplicht, met daarin niet alleen het nationaliteits-en
inschrijvingskenmerk, maar ook de contactinformatie van de eigenaar of houder
(conform ICAO Annex 7).
NB-1 Het inschrijvingskenmerk wordt toegekend door de beheerder van het
luchtvaartuigregister. Deze gebruikt daarvoor een ‘blok’ kenmerken, bestaand uit
een cijfer en twee letters. Zie de Regeling inschrijving burgerluchtvaartuigen.NB-2
Om het RPAS te kunnen inschrijven met uw bedrijf als eigenaar of houder, moet dit
bedrijf een rechtspersoon zijn. Een zzp, vof of cv zijn dat niet. Wel kan een
luchtvaartuig worden ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon.
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/regel/rechtsvorm?gclid=COHk39PXi7kCFcKR3
godSnMAWw
Een combi-ontheffing wordt in principe alleen afgegeven voor klasse 1 vluchten. Dit
betekent dat vluchten mogen plaats vinden:


in ongecontroleerd luchtruim



binnen Visual Line of Sight (VLOS) – in het zicht van de bestuurder en
waarnemer, maar



niet hoger dan 120m (400ft) boven grond / water (AGL)



niet verder dan 500m van vlieger/gezagvoerder



minstens 150m (horizontaal) van mensenmenigte, verkeer en bebouwing



binnen de zichtvliegregels (VFR) binnen de daglichtperiode

NB-1 soms kan afstand van 500 worden vergroot (EVLOS) met gekwalificeerde
waarnemer en geaccordeerde communicatie procedures. Deze faciliteit is er alleen
wanneer dit is opgenomen in de combi-ontheffing. Dat gebeurt alleen wanneer de
EVLOS-procedure is opgenomen in het operationele handboek, getraind en getoetst.
NB-2 soms kan afstand tot bebouwing kleiner, afhankelijk van risicoanalyse /
9

maatschappelijk belang; de horizontale afstand worden verkleind als het gaat om
gebouwen en objecten die onder zeggenschap staan van de RPAS operator,
bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever zelf hiermee akkoord gaat; daarvoor is wel
een betrouwbare RPAS + RPAS operator nodig. Deze faciliteit is er alleen wanneer
dit is opgenomen in de combi-ontheffing. Het kan alleen om specifieke gebouwen en
objecten gaan en niet om mensen, verkeer en algemene bebouwing.
NB-3 uitgangspunt is ongecontroleerd luchtruim (klasse G), maar afspraken zijn
mogelijk voor vluchten binnen een plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied (CTR).6
NB-4 vluchten worden uitgevoerd door een team van ten minste 2 personen
(vlieger + waarnemer ; 1 van hen is gezagvoerder – de waarnemer kan alleen
gezagvoerder zijn wanneer deze ook is gekwalificeerd als vlieger) wanneer tijdens
de vlucht aanvullende apparatuur, zoals een camera, moet worden bediend, gebeurt
dat door een 3e persoon ! Alleen voor de vlieger geldt de verplichting voor het hele
opleidingstraject (type training, grondschool, praktijkexamen). De waarnemer(s)
moet(en) (alleen) mee doen met het praktijkexamen van de organisatie (= check of
men werkt conform eigen bedrijfshandboek). De kwaliteit van de waarnemer is een
verantwoordelijkheid van de organisatie (= de operator, het UAS-bedrijf). Dat geldt
ook voor de persoon die bijvoorbeeld de camera bedient.
Een klasse 2 ontheffing (voor het gebruik van RPAS boven mensen, gebouwen,
hoger dan 120m of verder dan 500m, in het donker, IFR ) kan in principe pas
worden verleend als:


Het type UAS is voorzien van een typecertificaat (gebaseerd op
internationaal geaccepteerde luchtwaardigheidseisen, bijv ICAO annex 8 of
Verordening 216/2008) en



De ontwerper gekwalificeerd is (DOA: Design Organisation Approval)



Het systeem is gebouwd door een gekwalificeerde bouwer (POA)



Het systeem wordt onderhouden door een gekwalificeerde organisatie
(MOA)

Die situatie bestaat voorlopig nog niet !
NB Incidentele klasse 2 ontheffing is alleen mogelijk bij groot maatschappelijk
belang in combinatie met acceptabele risico’s.

De Wet luchtvaart ,het Besluit luchtverkeer (amvb) en SERA (Standard European Rules of
the Air) stellen regels voor het vliegen in een CTR. Voor het uitvoeren van een vlucht in een
CTR is een vliegplan vereist, een klaring (= toestemming van de betreffende
luchtverkeersleidingsdienst) en tweezijdig radiocontact. Bovendien is voor gemotoriseerde
luchtvaartuigen een Mode S SSR transponder vereist. De luchtverkeersdienst separeert het
onder VFR vliegende RPAS alleen met IFR-verkeer. Het VFR-verkeer onderling moet zelf voor
separatie zorgen in luchtruim met de klasse C of D. Het is aan de luchtverkeersdienst (LVNL of
Defensie) om te bepalen of zo ja onder welke beperkingen en voorschriften men toestemming
geeft voor een vlucht met een RPAS in ‘hun’ CTR. LVNL geeft zo’n toestemming momenteel
niet.
6
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3. AANVRAAG ONTHEFFING
Voor het verkrijgen van een vergunning gelden doorgaans concrete eisen. Als
daaraan is voldaan, heeft de aanvrager ‘recht’ op de vergunning, bijvoorbeeld in de
vorm van een certificaat, zoals een vliegbewijs. Omdat die eisen nog niet door de
ministers van IenM en Defensie zijn vastgesteld, wordt voorlopig gewerkt met de
wettelijke mogelijkheden van een ontheffing. Voor het gebruik van lichte
onbemande luchtvaartuigen bestaan nog geen vergunningen, maar wel
ontheffingen.
Voor het verkrijgen van een ontheffing (via e-mail div.hoofddorp@ILenT.nl ) ex de
artikelen 2.1 Wl, 3.21 Wl, 4.4 Wl en 5.5 Wl moet de aanvrager aannemelijk maken
dat hij beroepsmatig de vluchten met RPAS goed kan voorbereiden en veilig kan
uitvoeren vanuit een goede organisatie, een betrouwbaar RPAS en een
gekwalificeerd team van minimaal 2 vliegers of vlieger/observer, en dat daarom de
veiligheid van het luchtverkeer en mensen / zaken op de grond niet in het geding
zal zijn.
Sinds 1 oktober 2013 kost het in behandeling laten nemen van een aanvraag voor
een ontheffing € 60,--.
Voor het met succes aanvragen van de combi ontheffing7 voor het ontbreken van
respectievelijk een BvL, BvB, RPAS operator certificate (ROC) en het verbod om
vluchten uit te voeren met een licht onbemand luchtvaartuig, is het van belang dat
men beschikt over het volgende:
1. Voor de ontheffing van Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL) van het UAS

o keuringsrapport / (results of Design and Construction assessment), gebaseerd op
8
AS-RPAS1 AMC versie 1.1) , of
o Toetsing van het systeem door een nationale luchtvaartautoriteit, en
o Een document waarin de technische specificaties staan van het onbemande
luchtvaartuig systeem waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd. In het
technische document staan o.a. de volgende zaken (zie ook bijlage G “Criteria voor
het operationele handboek’):

7



tekening van het toestel met afmetingen



gewicht van het toestel



beschrijving van de voeding (batterij of brandstof)

De ontheffingen worden alleen gecombineerd verleend !

8

Het Design and Construction Assessment houdt beduidend meer in dan de eenvoudige
toetsing die CAA-UK vraagt voor RPAS < 7 kg. Die eenvoudige toetsing wordt in NL niet
geaccepteerd !
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beschrijving van de aandrijving (type motor)



beschrijving van de communicatiesystemen zowel control-command als de
link voor beelden/payload gegevens



beschrijving van de sensoren en/of telemetrie



beschrijving van de veiligheidssystemen



beschrijving van het grondcontrolestation (zie de checklist in bijlage F voor
details over informatie die het station minimaal moet geven aan de vlieger)



beschrijving van het gebruik van de frequenties

en een omschrijving van wat er gebeurt bij noodscenario’s, bijv.:


wegvallen van de controle (control failure due to failure of servo),



falen van de autopilot (fatal error),



stilvallen van de motor (loss of engine power),



batterijproblemen (low battery voltage),



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



het wegvallen van de radiocommunicatie (radio control link failure),



het falen van de zenders en de ontvangers (ground control station
communication failure).

2. Voor de ontheffing van het Bewijs van Bevoegdheid (BvB)/ ROC 9 / deelnemen
aan het luchtverkeer

9



Degelijke praktische opleiding om het type RPAS te beheersen, plus



Aantoonbare kennis , bedrevenheid en ervaring in de luchtvaart, zodat een
vlucht voldoende kan worden voorbereid en veilig worden uitgevoerd,
bijvoorbeeld een afgerond opleidingstraject voor RPAS-vliegers bij een
organisatie waarmee ILT rekening kan houden bij de beoordeling van een
aanvraag van een ontheffing. Dat houdt ook in dat vliegers in staat moeten
zijn om de uitsluitend Engelstalige luchtvaartinlichtingen te lezen en te
begrijpen (VFR-kaart, AIP, AIC’s, NOTAMs, meteorologic information for

RPAS Operator Certificate

12

general aviation). Indicatie: LPE 4


10

Bedrijfshandboek (zie bijlage G Criteria voor het operationele handboek) ,
met daarin o.a een duidelijke beschrijving van de:
o

Organisatiestructuur (inclusief eindverantwoordelijke)

o

Standaard werkmethoden en beschrijving van de aerial work
activiteit (bijvoorbeeld: geologische fotografie of inspectie
windmolens), waaronder: 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
nieuwsgierigen11 / veilig werkgebied en vrij landingsgebied.

o

Procedure voor aanwijzen gezagvoerder met interne ‘currency’
normen en ‘human factor’ elementen (IAMSAFE)

o

Procedures voor samenwerking gezagvoerder en waarnemer,
beschrijving van ieders verantwoordelijkheden interne screening /
training van waarnemer

o

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

o

Procedures t.a.v. vluchtvoorbereiding (NOTAMS, geldige kaart(en),
luchtvaartgids, luchtvaartmeteorologische inlichtingen, enz) – zie
voorbeeld in Bijlage H

o

Procedure van Risico analyse per vlucht (invloed van specifieke
omgeving op veiligheid derden in de lucht en op de grond), rekening
houdend met woonbebouwing en industrie via
http://bagviewer.geodan.nl/

Language proficiency endorsement level 4
Verstoring vormt een van de belangrijkste gevaren. Wanneer de vlieger of waarnemer wordt
afgeleid kan er van alles mis gaan. Bij een expertchoise sessie bij ILT met civiele en militaire
experts op het gebied van RPAS in 2013, scoren afleiding en (gebrek aan) kennis hoog als
oorzaak van incidenten.
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Wijze waarop een Veiligheidsmanagement Systeem is ingevoerd in
de organisatie, o.a.: incidentmeldingen, rol veiligheidsmanager,
uitgangspunten organisatie voor veilig gedrag. Met als minimum het
VMS-light.
http://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/luchtvaart/general_aviati
on__luchtsporters/ontwikkelingen/veiligheidsmanagementsysteem_
kleine_luchtvaart/

Verzekering conform Verordening 785/2004 voor de risico’s van schade aan
derden (in de lucht en op de grond) als gevolg van het exploiteren van een
luchtvaartuig tot 500kg (inclusief risico’s van molest en kaping) zie:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:138:0001
:0006:NL:PDF

NB het gevaar van overnemen van de macht van de vlieger bestaat juist bij
piloten van een onbemand luchtvaartuig.
NB de standaard bedrijfsverzekeringen sluiten de risico’s van molest en kaping
uit; ‘luchtvaart verzekeringen’ kunnen deze risico’s wel in de dekking meenemen.
NB De Verordening geeft een minimum te verzekeren bedrag aan dat is
gerelateerd aan de massa van het luchtvaartuig. Bij een lage massa volstaat
formeel een laag te verzekeren bedrag, maar dat roept de vraag op of bij ernstige
vervolgschade aan derden de verzekering voldoende uitkeert om de schade te
dekken waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.
NB Ingeval van een strafbaar feit (bijv. vliegen zonder ontheffing of in strijd met
de voorschriften en beperkingen van de ontheffing) keert de verzekering bij
schade NIET uit ! Bij schade aan derden is primair degene die de schade
veroorzaakt aansprakelijk. Als de schade niet bij de RPAS operator kan worden
verhaald, kan de opdrachtgever worden aangesproken.
4. HANDHAVING
Naleving van de luchtvaartwetgeving is in handen van de Politie en de Inspectie
Leefomgeving en Transport. In eerste instantie maakt de Politie een proces verbaal
op en legt dit voor aan de Officier van Justitie. Deze stelt doorgaans een schikking
voor. Als die schikking wordt geweigerd is het woord aan de rechter. De maximale
boete van de meeste overtredingen in de Wet luchtvaart is 8200 Euro. De hoogte
van de boete is doorgaans afhankelijk van de risico’s voor derden in de lucht en op
de grond, en het aantal overtredingen van dat moment en eerder.
Bij recidive gaat de Inspectie bestuurlijke boetes opleggen. Deze zijn mede
gerelateerd aan het economisch belang van de betrokken vlucht. Dat kan leiden tot
zeer aanzienlijke boetebedragen.

BIJLAGE A
SAMENVATTING LUCHTVAARTREGELS VOOR ONBEMANDE LUCHTVAARTUIGEN
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1. WET LUCHTVAART
Art 2.1 het is verboden een luchtvaartuig te bedienen (…) zonder het daarvoor
geldige bewijs van bevoegdheid of geldige bewijs van gelijkstelling, tenzij volgens
het vierde lid ontheffing is verleend door de Minister van IenM.)
Art 2.10 vlieger en leerling-vlieger houden een logboek bij en het is verboden hierin
onjuiste gegevens of onjuiste aantekeningen op te nemen, te doen opnemen of toe
te laten dat zij daarin worden opgenomen en het is verboden het logboek te
beschadigen of te vernietigen;
Art 2.11 lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de vlieger moet zodanig zijn dat
hiermee de veiligheid van het luchtverkeer niet in gevaar kan worden gebracht;
Art 3.1 en 3.2: Een luchtvaartuig moet voorzien van een geldig nationaliteits-en
inschrijvingskenmerk en moet beschikken over een geldig bewijs van inschrijving;
Art 4.1: vluchten tegen vergoeding mogen alleen worden uitgevoerd wanneer een
organisatie beschikt over een Aircraft Operator Certificate (AOC). Art 4.4: De
minister kan hiervoor een ontheffing geven mits de veiligheid van het luchtverkeer
niet in gevaar wordt gebracht ;
Art 4.8 de gezagvoerder zorgt er voor dat de verplichte documenten beschikbaar
zijn (zie 5 hieronder)
Art 5.3: In gevaar brengen van overige luchtvaart en mensen / zaken op de grond is
verboden;
Art 5.7 derde lid: Gezagvoerder hoeft niet altijd aan boord te zijn;
Art 5.6: Gezagvoerder moet zijn aangewezen12;
Art 5.8: Vluchtvoorbereiding is verplicht;
Art 8.1.a. Het is verboden met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen anders
dan van of op een luchthaven; Gedeputeerde Staten (van een provincie) kunnen
een ontheffing verlenen van die verbodsbepaling, indien een bij amvb 13 aan te
wijzen luchtvaartuig voldoet aan bij regeling van de Minister van IenM gegeven
voorschriften en opstijgt van of landt op een terrein dat geschikt is om tijdelijk en
uitzonderlijk te worden gebruikt door dit luchtvaartuig.
2. BESLUIT BEWIJZEN VAN BEVOEGDHEID voor de luchtvaart
Bewijs van bevoegdheid (BvB) is verplicht.

12
13

Het moet duidelijk zijn wie de operationele eindverantwoordelijkheid draagt voor een veilige vluchtuitvoering.
Het Besluit burgerluchthavens, art 21 – zie 5
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3. BESLUIT LUCHTVAARTUIGEN 2008
Bewijs van inschrijving (BvI) en bewijs van luchtwaardigheid (BvL) plus
geluidverklaring zijn verplicht.
Regeling inschrijving burgerluchtvaartuigen.
4. BESLUIT LUCHTVERKEER 2014
Plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden kunnen worden aangewezen. (Die
gebieden zijn verboden tenzij men een toestemming / klaring van de
luchtverkeersleiding heeft).
Gebieden met beperkingen kunnen worden aangewezen. Die gebieden worden in
de luchtvaartgids gepubliceerd of per NOTAM. Het kan ook een beperking voor RPAS
inhouden. Zie voor detailinformatie de tekst hierna over verboden gebieden.
Minimum en maximum vlieghoogtes kunnen worden vastgesteld.
Regeling modelvliegen Lichte onbemande luchtvaartuigen verlenen voorrang aan
vliegtuigen, helikopters (incl. gyroplanes), zweeftoestellen (=zweefvliegtuigen,
schermvliegtuigen en zeilvliegtuigen), vrije ballonnen en luchtschepen.
NB voorrang verlenen moet op de manier zoals internationaal is afgesproken (ICAO
Annex 2) en in NL/EU is vastgelegd in SERA , dus bijvoorbeeld bij elkaar (bijna)
recht vooruit naderen, verlegt elk luchtvaartuig zijn koers naar rechts14.

Luchtverkeersregels: nabijheid (het is verboden een ander luchtvaartuig zo dicht te
naderen dat gevaar voor botsing ontstaat, het is verboden in gesloten verband
vluchten uit te voeren, tenzij daarover vooraf een regeling is getroffen tussen de
gezagvoerders onderling), uitwijken (een gezagvoerder neemt de beste maatregelen
om een botsing te voorkomen, de gezagvoerder van een luchtvaartuig dat voorrang
heeft behoudt zijn koers en snelheid, het is verboden om bij een uitwijkmanoeuvre
boven, onder of voor dat andere luchtvaartuig langs te gaan, tenzij daarbij op ruime
afstand wordt gebleven), recht vooruit naderen (wanneer twee luchtvaartuigen elkaar
(bijna) recht vooruit naderen en gevaar voor botsing bestaat, verlegt elke van deze
luchtvaartuigen zijn koers naar rechts) , kruisende koersen (verkeer van rechts heeft
voorrang, lichte onbemande luchtvaartuigen verlenen voorrang aan al het andere
luchtverkeer !), (rechts) inhalen, uitwijken voor landend verkeer, bij het landen heeft
het laagste luchtvaartuig voorrang maar deze bepaling mag niet worden benut om
een ander landend luchtvaartuig in te halen of voorlangs te gaan, noodlanding (een
luchtvaartuig dat genoodzaakt is te landen krijgt voorrang), in de nabijheid van een
luchthaven (wordt bijzonder acht gegeven op het verkeer om een botsing te
vermijden, het circuitgebied van een luchthaven wordt gevolgd of vermeden), lichten
(het is verboden om andere lichten te voeren dan navigatielichten, antibotsingslichten, lichten die de afmetingen van het luchtvaartuig aangeven of lichten
die aangeven dat een voorstuwingsinrichting in werking is of wordt gesteld, het is
verboden lichten te voeren die verblinding kunnen veroorzaken bij bestuurders van
luchtvaartuigen of (op een luchthaven) bij bestuurders van voertuigen of
grondpersoneel), vliegplan, seinen (seinen worden alleen gebruikt voor het
aangegeven doel conform de Regeling seinen luchtvaart), tijd (voor het vermelden
van tijdstippen van vluchten wordt Gecoördineerde Wereldtijd (UTC) gebruikt in uren
en minuten van het etmaal, beginnend te middernacht), gecontroleerde vluchten,
radaridentificatie en hoogtemelding, onderschepping en wederrechtelijke inmenging (kaping).
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Regeling modelvliegen met een verbod :
- op het uitvoeren van beroepsmatige vluchten met een modelluchtvaartuig of licht
onbemand luchtvaartuig. Van dit verbod kan ontheffing worden verleend.

- op het vliegen met een licht onbemand luchtvaartuig of modelluchtvaartuig in een
verboden gebied bedoeld in artikel 1 van de Regeling sluiting luchtruim boven Den
Haag en kasteel Drakensteijn15, artikel 1 van de Regeling sluiting luchtruim Scheveningen en artikel 1 van de Regeling sluiting luchtruim nationale herdenkingen16.
NB nieuwe tijdelijke of permanente verboden gebieden kunnen worden ingesteld die
ook van toepassing kunnen zijn op lichte onbemande luchtvaartuigen. Deze worden
bekend gemaakt in een NOTAM (tekst) en een kaartje op www.lvnl-ohd.nl.
5. BESLUIT VLUCHTUITVOERING
Regeling vluchtuitvoering:
Artikel 3
1. Een vlucht met een vliegtuig17 (…) wordt uitgevoerd met inachtneming van de
volgende onderdelen van bijlage 6 bij het verdrag (van Chicago):
15

Zie de kaarten van de permanent gesloten gebieden EHP 25 (Drakensteijn), EHP 26 (Den Haag)en EHP 26A
(Scheveningen) aan het eind van deze bijlage. Alle EHP’s staan uiteraard in de luchtvaartgids (AIP) www.aisnetherlands.nl
16

Om redenen van openbare orde en veiligheid en ongewenste beïnvloeding van
gebeurtenissen op de grond, wordt het uitoefenen van het burgerluchtverkeer verboden,
jaarlijks op 4 mei, in de gebieden gelegen binnen een cirkel met een straal van 2 NM
a. beschreven om het geografische punt 52°22'00” NB en 004°54'00” OL (Amsterdam), vanaf
de grond tot en met FL 55, van 18.55 tot 21.30 uur plaatselijke tijd, en vanaf de grond tot en
met FL 145 van 19.58 tot en met 20.03 uur plaatselijke tijd in verband met de herdenking bij
het Nationaal Monument;
b. beschreven om het geografische punt 51°57’30” NB en 005°35’30” OL (Rhenen), vanaf de
grond tot en met FL 55, van 19.10 tot en met 20.40 uur plaatselijke tijd in verband met de
herdenking op het Militair Ereveld Rhenen;
c. beschreven om het geografische punt 52°07'00” NB en 006°01'00” OL (Apeldoorn), vanaf
de grond tot en met FL 55, van 14.00 tot 15.00 uur plaatselijke tijd, in verband met de
herdenking op het ereveld van de Oorlogsgravenstichting in Loenen, en
d. beschreven om het geografische punt 52°24'00” NB en 004°37'00” OL (Bloemendaal),
vanaf de grond tot en met FL 55, van 19.30 tot 20.30 uur plaatselijke tijd, in verband met de
stille tocht naar de erebegraafplaats in Overveen.
Om redenen van openbare orde en veiligheid en ongewenste beïnvloeding van gebeurtenissen
op de grond, wordt het uitoefenen van het burgerluchtverkeer verboden, jaarlijks op 15
augustus, binnen het gebied gelegen binnen een cirkel van 2 NM beschreven om het
geografisch punt 52° 55’ 49” NB 004° 17’ 33” OL (Den Haag) vanaf de grond of het water tot
een hoogte van 3000 ft AMSL (914,4 m boven gemiddeld zeeniveau), van 12.00 tot en met
16.00 uur plaatselijke tijd, in verband met de herdenking bij het Indisch monument in Den
Haag.
17

Een vlucht met een helikopter moet voldoen aan deel III van ICAO Annex 6; v w b dit onderwerp is de
tekst van deel III identiek aan deel II. Waar in deze tekst wordt gesproken over een vliegtuig / aeroplane
kan dus ook helikopter / rotorcraft worden gelezen.
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a. in geval van een vliegtuig: de voorschriften van deel II (…); bijlage 6 deel II:
2.2.3 Flight preparation
2.2.3.1 A flight shall not be commenced until the pilot-in-command is satisfied that:
a) the aeroplane is airworthy, duly registered and that appropriate certificates with
respect thereto are aboard the aeroplane;
b) the instruments and equipment installed in the aeroplane are appropriate, taking
into account the expected flight conditions;
c) any necessary maintenance has been performed;
d) the mass of the aeroplane and centre of gravity location are such that the flight
can be conducted safely, taking into account the flight conditions expected;
e) any load carried is properly distributed and safely secured; and
f) the aeroplane operating limitations, contained in the flight manual, or its
equivalent, will not be exceeded.
2.2.3.3 Flight planning
Before commencing a flight the pilot-in-command shall be familiar with all available
meteorological information appropriate to the intended flight. Preparation for a flight
away from the vicinity of the place of departure, and for every flight under the
instrument flight rules, shall include:
a) a study of available current weather reports and forecasts; and
b) the planning of an alternative course of action to provide for the eventuality that
the flight cannot be completed as planned, because of weather conditions.
Note. The requirements for flight plans are contained in ICAO Annex 2 — Rules of
the Air and Procedures for Air Navigation Services — Air Traffic Management (PANSATM, Doc 4444). See also www.lvnl.nl
2.2.3.4 Weather conditions
2.2.3.4.1 A flight to be conducted in accordance with the visual flight rules shall not
be commenced unless current meteorological reports or a combination of current
reports and forecasts indicate that the meteorological conditions along the route or
that part of the route to be flown under the visual flight rules will, at the appropriate
time, be such as to render compliance with these rules possible.
2.2.3.4.3 A flight to be operated in known or expected icing conditions shall not be
18

commenced unless the aeroplane is certificated and equipped to cope with such
conditions.
2.2.3.4.4 A flight to be planned or expected to operate in suspected or known
ground icing conditions shall not take off unless the aeroplane has been inspected
for icing and, if necessary, has been given appropriate de-icing/anti-icing treatment.
Accumulation of ice or other naturally occurring contaminants shall be removed so
that the aeroplane is kept in an airworthy condition prior to take-off.
2.4.2 Aeroplanes on all flights
2.4.2.1 An aeroplane shall be equipped with instruments which will enable the flight
crew to control the flight path of the aeroplane, carry out any required procedural
manoeuvres and observe the operating limitations of the aeroplane in the expected
operating conditions.
2.4.2.2 An aeroplane shall be equipped18 with:
d) the following manuals, charts and information:
1) the flight manual or other documents or information concerning any operating
limitations prescribed for the aeroplane by the certificating authority of the State of
Registry;
2) current and suitable charts for the route of the proposed flight and all routes
along which it is reasonable to expect that the flight may be diverted;
3) 4) n/a
5) the journey log book for the aeroplane;
Artikel 4
1. De gezagvoerder van een vliegtuig of helikopter zorgt ervoor dat tijdens of
dadelijk na afloop van de vlucht een journaal wordt gehouden.
2. Het journaal vermeldt ten minste:
a. de datum, de plaats en het tijdstip van aanvang en einde van de vlucht;
b. de duur van de vlucht;
c. de aard van de vlucht;

Voor een licht onbemand luchtvaartuig systeem geldt uiteraard niet dat deze documenten
aan boord van het luchtvaartuig / RPA moeten zijn, maar wel bij het grondstation (GS).
18
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d. de naam en taak van elk lid van het boordpersoneel;
e. technische storingen, opgelopen schade en verrichte herstellingen die tijdens de
vlucht zijn voorgekomen, respectievelijk zijn uitgevoerd;
f. ongevallen, bijzondere voorvallen en overschrijding van de gestelde
gebruiksgrenzen die zich hebben voorgedaan.
Artikel 5
De door de gezagvoerder mee te voeren documenten, bedoeld in artikel 4.8 van de
wet, zijn:
a. het bewijs van inschrijving, bedoeld in artikel 3.5 van de wet;
b. het bewijs van luchtwaardigheid, bedoeld in artikel 3.8 van de wet, behoudens in
gevallen als bedoeld in artikel 3.2119 van de wet;
c. het vlieghandboek;
d. het bewijs van bevoegdheid of bewijs van gelijkstelling, bedoeld in artikel 2.1 van
de wet;
e. het journaal , bedoeld in artikel 4;
f. indien van toepassing: het geluidscertificaat of de geluidsverklaring, bedoeld in
artikel 3.19a van de wet;
g. indien het luchtvaartuig is uitgerust met vast ingebouwde radioapparatuur: de
vergunning voor gebruik van frequentieruimte, bedoeld in artikel 3.13 van de
Telecommunicatiewet;20
6. BESLUIT BURGERLUCHTHAVENS
HST 4 Aanwijzing luchtvaartuigen die mogen opstijgen of landen van een terrein
Wanneer de Minister van IenM ontheffing heeft verleend, moet de gezagvoerder deze
ontheffing bij zich hebben.
20
Voor het gebruik van zendfrequenties voor het besturen van een RPAS, alsmede voor
frequenties voor het versturen van beeldinformatie is een vergunning nodig van het Ministerie
van Economische Zaken, aan te vragen bij Agentschap Telecom
http://www.agentschaptelecom.nl/ telefoonnummer +31 50 587 74 44 e-mail:
info@agentschaptelecom.nl . Deze vergunning is niet nodig bij het gebruik van een zgn. vrije
frequentie zoals bijv. 2,4 GHz of 5,8 GHz. Zie de Regeling gebruik frequentieruimte zonder
vergunning 2008 bijlage 8 categorie 3 en 4.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de apparatuur moet voldoen aan de essentiële eisen
van de R&TTE richtlijn. De fabrikant geeft dit aan door het plaatsen van de CE markering.
Apparatuur die niet is voorzien van deze CE markering mag niet worden verhandeld en niet
worden gebruikt.
19
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niet zijnde een luchthaven
Art 21: Als luchtvaartuig als bedoeld in artikel 8a.51 van de wet worden
aangewezen:
g. onbemande luchtvaartuigen tot 150 kilogram;
Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen
Voor de eisen aan het terrein en de directe omgeving wordt voor een deel
onderscheid gemaakt tussen
specifieke eisen voor verschillende categorieën luchtvaartuigen21:


o

vliegtuigen (met een vleugel) – art 31, 33.1

o

helikopters (gedefinieerd als ‘rotorcraft’ dus inclusief gyroplanes en
multicopters) – art 24, 33.3

o

luchtschepen – art 32, 33.2 en



algemene eisen, ongeacht de categorie – art 20 t/m 22, 33.4:

§ 11. Onbemande luchtvaartuigen tot 150 kilogram
Artikel 33
1. Onverminderd het bepaalde in § 2 (=art 20 t/m 22), zijn de eisen, bedoeld in
artikel 31, eerste lid, onderdelen a tot en met e, van overeenkomstige toepassing op
een luchthaven die gebruikt wordt door een onbemand vliegtuig van maximaal 150
kilogram, met dien verstande dat de lengte van de strook, bedoeld in onderdeel a,
niet minder is dan 100 meter en de breedte van de strook, bedoeld in onderdeel b,
niet minder is dan 10 meter.
2. Onverminderd het bepaalde in § 2, is de eis, bedoeld in artikel 32, eerste lid,
onderdeel a, van overeenkomstige toepassing op een luchthaven die gebruikt wordt
door een onbemand luchtschip van maximaal 150 kilogram.
3. Onverminderd het bepaalde in § 2, zijn de eisen, bedoeld in artikel 24, met
uitzondering van onderdeel d, van overeenkomstige toepassing op een luchthaven
die gebruikt wordt door een onbemande helikopter van maximaal 150 kilogram.
4. Een luchthaven die gebruikt wordt door een onbemand luchtvaartuig van
maximaal 150 kilogram is zodanig gelegen dat:

21

‘luchtvaartuig’ is de overkoepelende term voor alle categorieën en klassen.
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a. tijdens de start-en landingsfase een vrij uitzicht op de luchthaven mogelijk is;
b. in de nabije omgeving van de luchthaven geen obstakels aanwezig zijn die een
belemmering vormen voor het veilige gebruik van de luchthaven.
5. Artikel 22, eerste lid, onderdeel c, onder 4, is niet van toepassing op een
luchthaven als bedoeld in het eerste tot en met het derde lid. Het eerste tot en met
het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op een terrein voor tijdelijk en
uitzonderlijk gebruik dat gebruikt wordt door een van de in deze leden bedoelde
luchtvaartuigen.
Artikel 31 vliegtuigen
1. Een luchthaven die gebruikt wordt door een (landbouw)luchtvaartuig voldoet,
onverminderd het bepaalde in § 2, (= art 20 t/m 22) aan de volgende eisen:
a. voor het landen en opstijgen is een strook beschikbaar met een lengte die ten
minste gelijk is aan de startlengte als vermeld in het vlieghandboek behorende bij
het betreffende luchtvaartuig;
b. de breedte van de strook bedraagt ten minste tweemaal de spanwijdte van het
luchtvaartuig dat gebruik maakt van de strook, doch niet minder dan 30 meter
(RPAS vliegtuig 10 meter);
c. in de strook is de bodemgesteldheid, voor wat betreft de vlakheid en de
draagkracht, dusdanig dat het betreffende luchtvaartuig op een veilige wijze kan
starten en landen binnen de in het bij het betreffende luchtvaartuig behorende
vlieghandboek gestelde gebruiksbeperkingen;
d. in de strook zijn geen obstakels aanwezig. De gewashoogte in de strook is slechts
hoger dan 15 centimeter, voor zover deze geen gevaar oplevert voor een veilige
vluchtuitvoering;
e. in het midden, binnen de grenzen van de strook, is een baan aanwezig met een
lengte die gelijk is aan die van de strook en een breedte van ten minste twee maal
de spoorbreedte van het betreffende luchtvaartuig;
Artikel 32 luchtschepen
1. Een luchthaven die gebruikt wordt door een luchtschip dat op zeeniveau in de
internationale standaardatmosfeer in geheel gevulde toestand een afmeting heeft
van meer dan 5 meter of een inhoud van meer dan 4 kubieke meter, bevat,
onverminderd het bepaalde in § 2, aan de volgende eisen:
a. De luchthaven bevat een obstakelvrij grondvlak in de vorm van een cirkel met
een straal van ten minste de lengte van het luchtschip.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een terrein voor tijdelijk en
22

uitzonderlijk gebruik dat gebruikt wordt door een luchtschip als bedoeld in het
eerste lid.
Artikel 24 helikopters
Een terrein voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik dat gebruikt wordt door een
helikopter en het gebruik hiervan voldoen, onverminderd het bepaalde in § 2, aan
de volgende eisen:
a. het terrein is verder gelegen dan 50 meter van aaneengesloten woonbebouwing;
b. het terrein is verder gelegen dan 25 meter van een openbare weg, tenzij deze
weg door de bevoegde autoriteiten is afgezet;
c. het terrein heeft afmetingen die ten minste gelijk zijn aan de minimale
afmetingen als vermeld in het vlieghandboek behorende bij de betreffende
helikopter.
§ 2 Algemene aanleg-, inrichtings-, uitrustings- en gebruiksvoorschriften
Artikel 20
1. Een luchthaven is zodanig gelegen dat:
a. het landen en opstijgen kan geschieden, zonder dat daarbij behoeft te worden
gevlogen boven gebieden met aaneengesloten woonbebouwing of kunstwerken, met
inbegrip van industrie- en havengebieden;
b. in de onmiddellijke omgeving van de luchthaven voldoende geschikte gronden
aanwezig zijn voor het uitvoeren van een nood- of voorzorgslanding;
c. de luchthaven bereikbaar is voor voertuigen van hulpdiensten.
2. Op of in de onmiddellijke nabijheid van een luchthaven die wordt gebruikt door
gemotoriseerde luchtvaartuigen zijn voldoende en deugdelijke reddings- en
brandblusmiddelen aanwezig voor het redden van mensenlevens en de bestrijding
van branden22 van luchtvaartuigen alsmede voldoende en ter zake kundige personen
voor de bediening van deze middelen.
3. Op de luchthaven is een windzak aanwezig die zowel de actuele windrichting als
een globale indicatie van de windsnelheid boven de landingsplaats aangeeft.
4. De windzak is op een zodanige plaats opgesteld, dat deze door de gezagvoerder,
zowel vanuit de lucht als vanaf de grond, goed kan worden waargenomen.
In elektrisch aangedreven RPA’s vormen de accu’s een gevaar; een accu kan eenvoudig heel
fel ontbranden bijvoorbeeld na een harde landing. Dat effect kan met enige vertraging
optreden. Niet ieder blusmiddel is geschikt om een accubrand te blussen. Bij opslag en vervoer
van accu’s kan een beschermende accutas voorkomen dat uitslaande brand ontstaat.
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5. De windzak is gevrijwaard van storende invloeden op richting en snelheid van de
wind.
6. De baan van een luchthaven is vlak en heeft een dusdanige samenstelling dat het
de massa van het luchtvaartuig kan dragen.
7. Indien het oppervlak van een start- of landingsplaats bestaat uit een gewas dan
is dit ten hoogste 0,15 meter hoog.
8. De baan, taxibaan of landingsplaats zijn gemarkeerd met een doelmatige
markering.
9. In het geval een openbare weg of spoorweg in de nabijheid van de luchthaven
aanwezig is, dan geldt deze als een obstakel van 5 respectievelijk 5,5 meter boven
die weg of spoorweg.
11. De leden 1, 6, 7 en 9 zijn van overeenkomstige toepassing op een terrein voor
tijdelijk en uitzonderlijk gebruik.
Artikel 2123
Een terrein voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik is niet gelegen:
a. in een gebied waar het uitoefenen van het burgerluchtverkeer tijdelijk of blijvend
is verboden op grond van artikel 5.10, eerste lid, van de Wet luchtvaart 24;
b. binnen een op grond van artikel 45, tweede lid, onderdeel c, van het
Luchtverkeersreglement aangewezen oefengebied voor nood- of voorzorgslandingen
van burgerluchtvaartuigen;
c. onder of binnen een afstand van 3 zeemijlen van een laagvliegroute of een
laagvlieggebied als bedoeld in de artikelen 4 en 5 van de Regeling VFRnachtvluchten en minimum vlieghoogten voor militaire luchtvaartuigen, tenzij het
gebruik zich beperkt tot vrijdagen na 17.00 uur plaatselijke tijd, zaterdagen,
zondagen of nationale feestdagen.
Artikel 22
1. Het gebruik van een luchthaven voldoet aan de volgende eisen:

De CTR’s (=plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden), oefengebieden, laagvliegroutes en –
gebieden en luchthavens staan onder andere in de luchtvaartgids (AIP) die is in te zien via
www.ais-netherlands.nl
23
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Tijdelijk verboden gebieden worden per NOTAM bekend gesteld; kaartjes van die gebieden
worden gepubliceerd op de website http://www.lvnl-ohd.nl/ ; blijvend verboden gebieden
staan in de luchtvaartgids hoofdstuk ENR 5.1 www.ais-netherlands.nl
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a. de exploitant wijst een beheerder aan;
b. de beheerder wordt door de exploitant belast met het dagelijkse toezicht op de
luchthaven en in het bijzonder met het toezicht op de veiligheid en de goede orde
op de luchthaven;
c. het gebruik van de luchthaven wordt door de exploitant vastgelegd in een
register. In dit register worden ten minste de navolgende gegevens vermeld:
1°. het nationaliteits-en inschrijvingskenmerk, type luchtvaartuig tevens
inhoudende de inrichting van het luchtvaartuig en de naam van de eigenaar c.q.
houder;
2°. de naam van de gezagvoerder van het luchtvaartuig;
3°. de luchthaven, waarvan het luchtvaartuig het laatst is vertrokken, alsmede het
tijdstip van aankomst;
4°. de luchthaven van bestemming25, alsmede tijdstip van vertrek;
5°. de aard van de vlucht, alsmede het aantal inzittenden;
6°. de baan-en circuitrichting.
d. de gegevens van het register worden ten minste 2 jaar bewaard.
e. de exploitant draagt de volgende gegevens over aan de organisatie die
verantwoordelijk is voor de uitgifte van luchtvaartpublicaties:
1°. het feitelijke adres van de luchthaven;
2°. de aangewezen geografische positie van de luchthaven in noordelijke breedte
en oostelijke lengte;
3°. naam en telefoonnummer van de beheerder van de luchthaven;
f. het innemen van brandstof door een luchtvaartuig vindt plaats met uitgeschakelde
motor en met stilstaande propeller of rotorbladen;
g. de exploitant draagt er zorg voor dat het gebruik is afgestemd op de beschikbare
landings-en parkeercapaciteit op de luchthaven.

25

Niet van toepassing op UAS vlgs art 33, vijfde lid
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2. Het eerste lid, onderdelen f en g, zijn van overeenkomstige toepassing op een
terrein voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik, met dien verstande dat in plaats van
‘de exploitant’ wordt gelezen: de houder van de ontheffing, bedoeld in artikel 8a.51
van de Wet luchtvaart.
Artikel 35
1. De termijn voor het nemen van een besluit op de aanvraag voor een ontheffing
als bedoeld in artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart bedraagt vier weken.
2. De ontheffing wordt niet verleend dan nadat gedeputeerde staten over de
aanvraag tot ontheffing overleg hebben gevoerd met de burgemeester van de
gemeente waarin het betreffende terrein ligt.
3. De houder van de ontheffing meldt ten minste 24 uur voor de dag dat het terrein
zal worden gebruikt dit voornemen schriftelijk of per e-mail (meldingtug@ilent.nl )
aan de minister en de burgemeester van de gemeente waarin het betreffende
terrein ligt.
N.B. De hierboven geciteerde eisen worden niet getoetst door de provincie bij het
beoordelen van een aanvraag voor een TUG ontheffing of luchthavenregeling, maar
het voldoen aan deze eisen is primair een verantwoordelijkheid van de RPAS
operator (= het bedrijf dat de vluchten voorbereidt en uitvoert). ILT en de nationale
politie zien hierop toe aan de hand van o.a. de verplichte TUG-melding. De
handhavingsdienst van de betreffende provincie ziet toe op het gebruik van de
locatie binnen de grenzen van de ontheffing van de provincie.
7. BESLUIT LUCHTFOTOGRAFIE / WETBOEK VAN STRAFRECHT
PRIVACY / luchtfotografie
Het Besluit Luchtfotografie geldt niet meer, zodat een vergunning van het Ministerie
van Defensie voor het fotograferen of filmen vanuit een luchtvaartuig niet meer is
vereist.
Wel geldt het Wetboek van Strafrecht. Artikel 139f zegt o.a. dat elk opzettelijk
filmen of fotograferen in woningen of van mensen op niet-publieke plaatsen (=
buiten de openbare weg) verboden en strafbaar is, tenzij dit vooraf duidelijk is
aangekondigd.
Ook het in het bezit hebben van dergelijke opnamen is strafbaar.
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Permanent verboden gebieden EHP 25, EHP 26 en EHP 26A (vanaf de grond
tot 2000 ft AMSL)
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BIJLAGE B
The request from foreign RPAS operators to fly with an RPAS in the Netherlands
should be filed by filling in the form on
http://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/luchtvaart/formulieren_luchtvaart/. This
form is based on ICAO Annex 2, appendix 4 Remotely Piloted Aircraft Systems.
From ICAO Annex 2, appendix 4 Remotely Piloted Aircraft Systems: The following
information is required for authorization of a flight with a foreign civil light UAS or
RPAS in Amsterdam FIR:
3. Request for authorization
3.1 The request for authorization for a flight with a foreign light UAS or RPAS in
Amsterdam FIR shall be made to CAA-NL (www.ilent.nl ) via div.hoofddorp@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 RPAS operator will need
-

a permission from the owner of the place and

-

a permission from the ‘Provincie’ for temporary use ‘tijdelijk en uitzonderlijk
gebruik – TUG’ of an area for start/landing of an aircraft. See Annex A of
‘informationbulletin RPAS’ for the national requirements for a TUG used for a
light UAS (= MTOM < 150 kg).

3.2 The request for authorization shall include the following:
a) name and contact information of the operator (= company);
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) license; if n/a information about the experience /
background of the pilot(s);
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h) copy of the aircraft radio station license, 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 or E-VLOS) operation, 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; operational
plan including risk analyse
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;
l) 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. Mode S SSR transponder, ADS-B out);
m) detect and avoid capabilities;
n) emergency procedures, including:
1) communications failure with ATC;
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2) C2 failure; and
3) remote pilot/RPA observer communications failure, if applicable;
o) number and location of remote pilot stations as well as handover procedures
between remote pilot stations, if applicable;
p) document attesting noise certification that is consistent with the provisions of
ICAO Annex 16, Volume 1, if applicable;
q) 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;
r) payload information/description; and
s) proof of adequate insurance/liability coverage (EC -Verordening 785/2004)
including the risk of hijacking and molest.
3.3 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.
3.4 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
depends on airspace and location.
3.5 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.
3.6 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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Bijlage C
Voorbeeld Combi-ontheffing
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;
Gelezen het verzoek van [operator], ontvangen op [datum], contactpersoon [naam
aanvrager] , [tel], [e-mail].
Gezien het gegeven dat:
- lichte onbemande luchtvaartuigen (UAS) volgens artikel 20 van het
Luchtverkeersreglement voorrang moeten verlenen aan al het andere
luchtverkeer; dat dit mogelijk is door binnen zichtafstand van de piloot te blijven
en naast de piloot nog een waarnemer te verplichten;
- uitvoerende regelgeving in ontwikkeling is en internationaal overeenstemming
bestaat over de uitgangspunten voor beroepsmatig gebruik van UAS op veilige
afstand van mensenmenigten, voertuigen, vaartuigen, objecten en gebouwen;
- het verboden is om beroepsmatig deel te nemen aan het luchtverkeer met een
UAS, tenzij hiervoor ontheffing is verleend;
- [eventueel eisen toevoegen]
Gelet op de artikelen 2.1, vierde lid, 3.21 en 5.5, derde lid, van de Wet luchtvaart;
BESLUIT:
Artikel 1
1. Aan [operator] wordt ontheffing verleend van de verbodsbepalingen van de
artikelen 3.8, eerste lid, onderdeel b, en 3.19a, eerste lid, onderdeel b van de
Wet luchtvaart en van de verbodsbepaling van artikel 1, eerste lid, onderdeel a,
van de Regeling modelvliegen om beroepsmatig deel te nemen aan het luchtverkeer met een UAS, [type], met nationaliteits- en inschrijvingskenmerk [PH-???]
en zonder dat het luchtvaartuig is voorzien van een geldig bewijs van luchtwaardigheid en geluidscertificaat.
2. Aan de navolgende medewerkers van [operator] wordt ontheffing verleend van
het verbod, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart, voor het
beroepsmatig maken van (test)vluchten met de in het eerste lid genoemde UAS,
zonder in het bezit te zijn van een geldig bewijs van bevoegdheid:
a. [naam piloot];
b. [naam piloot].
3. [operator] fungeert bij de voorbereiding en uitvoering van de vluchten als
exploitant van de in het eerste lid genoemde UAS.

Artikel 2
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Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften en beperkingen verbonden:
a.

[operator] mag vluchten met de in artikel 1, eerste lid, genoemde UAS uitvoeren in [plaatsnaam], op de locatie [coördinaat], tot een maximale hoogte van 120 meter boven de grond of het water (400 ft AGL);
b. de vluchten vinden plaats gedurende de daglichtperiode zoals gepubliceerd
in het AIP Netherlands GEN 2.7;
c. de vluchten worden uitgevoerd bij een vliegzicht van ten minste 1,5 km en
vrij van bewolking; [wanneer in CTR wijzigen de waarden van zicht en afstand tot wolken]
d. de vluchten mogen niet plaatsvinden boven mensenmenigten, constructies,
bewoonde gebouwen, vaartuigen of voertuigen;
e. de horizontale afstand tussen het UAS en mensen, constructies, gebouwen,
vaartuigen en voertuigen, bedraagt ten minste 150 meter;
f.
constructies (zoals windmolens) en gebouwen die onder zeggenschap vallen
van de operator, mogen binnen 150 meter worden benaderd onder voorwaarde dat het UAS op minstens 150 meter van mensen en in gebruik zij nde vaartuigen en voertuigen blijft;
g. het UAS blijft binnen het gezichtsveld/Visual Line of Sight (VLOS) van de
piloot;
VLOS wil in ieder geval zeggen dat de afstand van het luchtvaartuig tot de
piloot, die het externe besturingsstation bedient, of de gekwalificeerde
waarnemer maximaal 500 meter en de vlieghoogte maximaal 120 meter boven de grond of het water (400 ft AGL) bedraagt;
h. [operator] voert de vluchten uit volgens het operationeel plan van [datum of
versienummer operationeel plan];
i.
eventueel toevoegen coordinatieafspraken ingeval van vliegen in of binnen 3
nm van laagvliegroutes/gebieden;
j.
eventueel toevoegen coordinatieafspraken ingeval van vliegen in CTR;
k. [operator] is ervoor verantwoordelijk dat de piloot altijd direct de koers en
hoogte van het luchtvaartuig kan wijzigen, ook als bij normale vluchtuitvoering geen sprake is van manuele besturing van het UAS;
l.
[operator] wijst voor de desbetreffende vlucht een gezagvoerder aan onder
wiens verantwoordelijkheid de 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;26
27
m. [operator] wijst naast de gezagvoerder en/of piloot voor de desbetreffende
vlucht een waarnemer aan; het is de taak van de waarnemer om de gezagvoerder tijdens de vlucht te voorzien van informatie over de omgeving en de
daarmee samenhangende botsingsrisico’s en zo nodig daaromtrent instructies te geven;
n. verzekering:
1°. [operator] is verzekerd voor aansprakelijkheid bij ongevallen al dan niet
resulterend in schade of letsel ten aanzien van derden;
2°. [operator] 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
26

Zoals weersomstandigheden en -verwachtingen, ter plaatse geldende luchtverkeersregels (o.a. zichtbaar via de
VFR luchtvaartkaart Nederland en de luchtvaartgids www.ais-netherlands.nl) en eventuele bijzondere
omstandigheden, bekendgemaakt in berichten aan luchtvarenden (NOTAMS).
27
De gezagvoerder is degene die eindverantwoordelijk is voor de vluchtuitvoering.
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o.

p.

q.

r.

s.

t.

u.

luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen;
[operator] stelt voor iedere vlucht ten minste één veilige positie voor het UAS
vast voor die gevallen, waarbij de communicatie tussen het UAS en het externe
besturingsstation wordt verbroken;
[operator] 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 mensenmenigten, constructies en gebouwen op de
grond;
voorvalmeldingen:
1°. [operator] 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°. incidenten worden binnen [operator] geadministreerd en beoordeeld en het
management bekijkt of deze moeten leiden tot verbeteringen van de
bedrijfsvoering, in ieder geval wanneer de incidenten betrekking hebben op
de vluchtuitvoering;
[operator] is ervoor verantwoordelijk dat iedere geplande vluchtuitvoering
op een terrein aangewezen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik wordt g emeld 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
waarop het terrein zal worden gebruikt dit voornemen schriftelijk of per e mail aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en de burgemeester van
de gemeente waarin het desbetreffende terrein ligt; de melding aan de minister kan worden gedaan via de melding aan de inspectie;
[operator] is ervoor verantwoordelijk dat voldoende voor de vluchtuitvoering
met dit luchtvaartuig opgeleid, gekwalificeerd en vakkundig personeel wordt
ingezet bij de lichte UAS-vluchtuitvoering;
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;
[operator] initieert uiterlijk 2 dagen voor de vlucht plaatsvindt de publicatie
van een NOTAM waarin de UAS-activiteit bekend wordt gemaakt bij het AIS
AOCS NM, per e-mail.

Artikel 3
Het handelen in strijd met deze beschikking is een strafbaar feit.

Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening
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van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt op [datum].

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
DE SENIOR INSPECTEUR ILT/VERGUNNINGEN,

Naam inspecteur

Bezwaarclausule
Indien u het niet eens bent met deze beschikking kunt u hiertegen, op grond van
het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na datum
waarop deze beschikking 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
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
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BIJLAGE D
Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) is onderdeel van de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT). Het ABL registreert en analyseert meldingen van
voorvallen in de Nederlandse burgerluchtvaart.
mei 2013
ABL signaleert incidenten met onbemande luchtvaart
Onbemande luchtvaart of UAS (Unmanned Aircraft Systems) is sterk in opkomst.
Onbemande luchtvaartuigen worden niet langer alleen ingezet voor militaire
doeleinden maar ook steeds meer voor niet-militaire, zoals crowd control,
luchtopnamen en inspectie van dijken en windmolens. Dat gebeurt beroepsmatig en
wel met luchtvaartuigen die internationaal als RPAS worden geduid (Remotely
Piloted Aircraft Systems). Daarnaast worden modelvliegtuigen (recreatief) steeds
vaker buiten modelvliegterreinen gebruikt, waarschijnlijk omdat men deze ook
voorziet van techniek die minder behendigheid (opleiding) van de vlieger vereist.
In de politiek en de media staat onbemande luchtvaart geregeld in de
belangstelling. Ook in de meldingenstroom aan het ABL zien we sinds enige tijd
incidenten met onbemande luchtvaartuigen. In 2011 waren er drie meldingen van
incidenten met onbemande luchtvaart en in 2012 acht. Een verkenning van de
incidenten in 2012 laat zien dat het bij de meeste incidenten gaat om meldingen van
vliegers die modelvliegtuigen of RPAS tegenkomen. Dat gebeurt soms op locaties en
tijdstippen waarop men deze niet verwacht. Maar ook andersom komt voor: dat een
RPAS-operator een ander luchtvaartuig niet op die plaats en hoogte verwacht.
Het dataregistratiesysteem waar het ABL gebruik van maakt, bevat sinds kort de
luchtvaartuigcategorie “UAS” met een aparte klasse voor modelvliegtuigen. Dit
maakt het mogelijk om meldingen, waarbij onbemande luchtvaartuigen betrokken
zijn, goed vast te leggen en trends en ontwikkelingen in de toekomst beter te
analyseren.
Onderstaande grafiek geeft de bij ABL tot 1 juni 2014 ontvangen meldingen aan
over RPAS of modelvliegtuigen.
De combinatie van RPAS en modelvliegtuigen is onontkoombaar omdat met name
bij meldingen vanuit de bemande luchtvaart het niet altijd is vast te stellen of het
gaat om een recreatief of beroepsmatig bestuurd onbemand luchtvaartuig.
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Bijlage E
REFERENTIEMATERIAAL
ICAO Circular 328 AN/190 Unmanned Aircraft Systems (UAS) te koop voor $ 34 en
gratis te downloaden via http://www.icao.int/icao/en/m_publications.html
ICAO heeft de volgende bijlagen bij het Verdrag van Chicago gewijzigd voor RPAS:
- Bijlage 13 incidenten en ongevallen
- Bijlage 7 inschrijving
- Bijlage 2 luchtverkeersregels
In deze bijlage (ICAO Annex 2 amd 43) staat o.a. de informatie die door de RPAS
operator moet worden verstrekt bij het aanvragen van toestemming om te vliegen
in een ander land. Nederland hanteert deze bijlage – zie de bijlage B.

ICAO to Publish ‘Manual on RPAS’ in March 2015

The International Civil Aviation Organisation’s (ICAO) new Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) Panel aims to deliver standards for unmanned aircraft to the organisation’s governing council in 2018. Once approved, the standards will guide ICAO’s 191 member states in
setting their own national regulations. The overall process of producing RPAS standards is
expected to take a decade or longer.
The panel’s current focus “is on development of standards and recommended practices (SARPs)
for adoption by the Council of ICAO in 2018 related to airworthiness, operations (including RPAS operator certification) and licensing of remote pilots,” Leslie
Cary, ICAO’s RPAS programme manager, wrote in response to an AIN query. “Guidance material related to command and control in support of airworthiness and operations certifications
will be part of the 2018 deliverable.”
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The panel plans to complete SARPs for air traffic management and “detect and avoid” requirements for unmanned aircraft in 2020, said Cary, who serves as the RPAS Panel secretary.
“Most topics will take several years and several packages to complete; the 2018 packages will
be the start of a very complex activity,” she said. “We anticipate a rolling delivery of SARPs,
Procedures for Air Navigation Services and guidance material on a biennial basis for the next
10+ years until all the topics are complete.”
Twenty-one states and nine international organizations nominated members to serve on the
panel, Cary said. The members held their first meeting in late November and elected Randy
Willis, manager of air traffic strategic operations with the U.S. Federal Aviation Administration’s Unmanned Aircraft Systems Integration Office, to serve as chairman, and Mike Gadd,
manager of aircraft certification with the UK Civil Aviation Authority, as vice chairman. The
panel’s next meeting will be held June 15-19 in Montreal.
The RPAS Panel replaced a lower-level Unmanned Aircraft Systems Study Group
that ICAO formed in 2007. The study group produced several guidance documents, including
Document 10019, or “Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems,” which ICAO expects to
publish in March. The manual “serves as an educational tool for states, industry, service providers and other stakeholders on most of the topics that comprise the regulatory framework,” Cary
said. “It discusses how existing manned aviation provisions apply to unmanned (aircraft) and
provides some guidance on how to address the gaps. The material will be revised and expanded
as the actual regulatory framework develops and is adopted.”
Aerospace companies in Europe and the U.S. are developing UAVs to meet current manned and
future unmanned aircraft certification requirements. In October, Airbus Defense in Spain formally applied to the European Aviation Safety Agency for civil type certification of its 1,256pound Atlante UAV—the continent’s first such application. Airbus said a second Atlante is
now flying “and has been conducting various trials of different sensors, systems and guidance techniques.”
France’s Sagem completed a series of test flights of its one-ton Patroller UAV near Toulouse in
November that demonstrated “a complete anti-collision function.” The project also demonstrated the Patroller’s ability to perform approaches to Toulouse-Blagnac airport based
on ATC procedures.
In the U.S., General Atomics, the FAA and NASA conducted flight tests in November of
NASA’s Ikhana Predator B fitted with a “detect and avoid” suite, including General Atomics’
due regard electronically scanned radar.
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Source: AIN Online

European Aviation Safety Agency (EASA) heeft op 21 augustus 2012 een Notice
of Proposed Amendment (NPA) 2012-10 uitgegeven met een ‘draft opinion about
the transposition of amendment 43 to Annex 2 to the Chicago Convention on
remotely piloted aircraft systems (RPASs) into common rules of the air’ – 146 blz.
http://www.easa.europa.eu/rulemaking/docs/npa/2012/NPA%202012-10.pdf
Opmerkelijk is dat men met deze NPA voorbij gaat aan de uitzondering van
onbemande luchtvaartuigen < 150 kg in de basisverordening.
In juni 2013 heeft de Europese Commissie de European RPAS Roadmap
gepubliceerd http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/aerospace/uas/index_en.htm
JARUS (mondiaal samenwerkingsverband tussen nationale luchtvaartautoriteiten)
heeft in november 2013 de eerste civiele luchtwaardigheidseisen voor RPAS
rotorcraft 0 – 750 kg (CS-LURS) gepubliceerd. http://jarusrpas.org/index.php/official-publications In 2014 en 2015 komen er diverse
publicaties bij, bijvoorbeeld over de eisen voor RPAS-piloten, organisaties en RPAS
aeroplanes.
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Bijlage F
Checklist voortgang aanvraag combi ontheffing RPAS
Voor een bedrijfsontheffing en voor een projectontheffing zijn alle elementen nodig.
Voor een oefen-ontheffing (bedoeld om op 1 veilige locatie de ervaring van de typeopleiding op pijl te houden en zich te bekwamen in het hanteren van het
bedrijfshandboek als voorbereiding op het praktijkexamen) zijn nodig: 3a en 6 + het
gebruiksrecht van een veilige28 start- en landingslocatie in ongecontroleerd
luchtruim op voldoende afstand van militaire laagvliegroute.
1. Bewijs van Luchtwaardigheid
a.

keuringsrapport of results of Design and Construction assessment,

of
b.

toetsing van het systeem door een (buitenlandse) nationale
luchtvaartautoriteit, en

c.

Een operationeel handboek waarin opgenomen de technische
specificaties van de RPAS dat voldoet aan de criteria in ‘Criteria voor
operational handbook’ (zie bijlage G).

2. Bewijs van inschrijving
a. inschrijving in het burgerluchtvaartuigregister
b. nationaliteits-en inschrijvingskenmerk op het RPAS (RPA + grondstation S)
c. brandplaatje op het RPAS met PH-registratie en contactinformatie eigenaar of
houder
3. Bewijs van Bevoegdheid (BvB)/ RPAS Air Operator Certificate (ROC)
a. Degelijke praktijkopleiding op het type UAS door of op advies van de fabrikant
(kopie opleidingscertificaat meesturen), en
b. Aantoonbare kennis van luchtvaart, luchtruim etc. gericht op het klasse 1
gebruik van RPAS Theorie opleiding bij een door ILT getoetste RPAS
grondschool).
c. Operationeel handboek, dat voldoet aan de de criteria in ‘Criteria voor
operational handbook (zie bijlage G)’
28

Tijdens de vlucht mag het RPAS niet binnen een afstand van 150 m van openbare wegen en bebouwing komen.
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5. Wijze waarop Veiligheids Management Systeem is ingevoerd in de organisatie,
o.a.: incidentmeldingen, rol veiligheidsmanager, uitgangspunten organisatie voor
veilig gedrag. Zie
http://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/luchtvaart/general_aviation__luchtsp
orters/ontwikkelingen/veiligheidsmanagement
systeem_kleine_luchtvaart/index.aspx Dutch language or English language edition
6. Verzekering conform Verordening 785/2004 voor de risico’s van schade aan
derden (in de lucht en op de grond) als gevolg van het exploiteren van een
luchtvaartuig tot 500kg (inclusief risico’s van molest en kaping) zie:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:138:0001:0006:NL:PDF
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Bijlage G
Criteria voor inhoud operationeel hanboek
Code

Beschrijving

Toelichting
Bevat minimaal een beschrijving van de
functies voor Accountable manager, Postholder flight operations, Postholder training, Postholder maintenance, Safety Manager en Quality Manager. Deze functies
zijn ook bij geschikte personen belegd.
Meerdere functies mogen bij 1 persoon zijn
ondergebracht, let hierbij wel op mogelijk
belangenverstrengeling (bijv, combinatie
Postholder Flight Operations en Postholder
training).

Organisatorisch
OM-OR-1

Organisatie structuur

Organisatiestructuur (inclusief eindverantwoordelijke)

OM-OR-2

Beschrijving van activiteiten

beschrijving van de aerial work activiteit
(bijvoorbeeld: geologische fotografie of
inspectie windmolens)

OM-OR-3

Standaard werkmethoden

Procedure voor aanwijzen gezagvoerder

Voor zover niet behandeld onder Pre-Flight
of Normal Flight operations

OM-OR-4

Veiligheidsmanagement systeem

Een beschrijving van het Veiligheidsmanagement systeem (VMS) met daarin ten
minste de onderdelen uit het Veiligheidsmanagementsysteem kleine luchtvaart
zoals gepubliceerd op de website van ILT
(www.ilent.nl)

Dit mag als separaat document worden
uitgevoerd gebruik makend van de VMS
light template (zie website www.ilent.nl)
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Technische Informatie
OM-TI-1

Tekeningen

tekening van het toestel met afmetingen

Drie aangezichtstekeningen (voorzijde,
bovenzijde, zijaanzicht) met afmetingen.

OM-TI-2

Gewichten

gewicht van het toestel ( eigen massa +
totale massa)

Minimale en maximale (= totale) massa
van het toestel (+ definitie van deze gewichten (max ramp weight / max landing
weight / max take-of weight: zijn er verschillende waardes?)

OM-TI-3

Voeding

beschrijving van de voeding (batterij of
brandstof)

Batterij: type, fabrikant, spanning, capaciteit, gebruiksgegevens (levensduur, onderhoud, omgevingsgegevens, loadcycli)
Brandstof: type, soort, hoeveelheid, eventuele specificaties

OM-TI-4

Aandrijving

beschrijving van de aandrijving (type motor)

Aantal motoren
Soort motor (brandstof, aantal cilinders,
materiaal), fabrikant, serie / nummer /
partnummer)
Testspecificaties (referentiestandaard),
ontwerpgegevens (materiaal, overbrengingsmechanisme)
Gegevens zoals environmental conditions
en limitaties, performance, onderhoudseisen, levensduur, inspectieprogramma
Idem voor propeller(s) / rotorblad(en) en
overbrenging
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OM-TI-5

Communicatiesystemen

beschrijving van de communicatiesystemen zowel control-command als de link
voor beelden/payload gegevens

C&C (uplink en downlink): vermogen, frequentieband, monitoring van de performance en integrity (afhankelijk van vereiste niveau van veiligheid), warnings, bereik
(als functie van de hoogte), EMI/EMC
Beelden (downlink): vermogen, frequentieband, EMI/EMC
Payload (uplink): vermogen, frequentieband, EMI/EMC
Dit alles afgestemd met Agentschap Telecom

OM-TI-6

Sensoren

beschrijving van de sensoren en/of telemetrie

Per sensor: type, fabrikant, gewicht, functie (diepgang afhankelijk van complexiteit)

OM-TI-7

Veiligheidssystemen

beschrijving van de veiligheidssystemen

Per systeem: type, operational envelope,
hoe wordt het geactiveerd en functioneert
het, beperkingen van het veiligheidssysteem
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OM-TI-8

Remote Pilot Station

beschrijving van het grondcontrolestation

Maintenance

Beschrijving van interval wanneer en voor
welke zaken de RPAS terug moet naar de
fabrikant, of daarvoor gekwalificeerde organisatie.

Beschrijving van de onderhoudszaken die
de operator zelf kan en mag uitvoeren,
inclusief wie dit mag uitvoeren
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Beschrijving van de componenten (figuur
of afbeelding of tekening), gewicht, hoe de
componenten met elkaar communiceren,
configuratie (welke laptop, antenne, …)
Welke functies worden vanuit het grondstation bediend?
Welke informatie wordt er in het GCS gedisplayd? Hierbij dient minimaal te zijn
opgenomen:
- niveau brandstof / accu
- indicatie sateliet ontvangst
- vlieghoogte
- afstand RPA tot vlieger (waarborgen dat
afstand niet wordt overschreden)

Als bewijsvoering kan hierbij een verklaring van de fabrikant gegeven worden
waaruit blijkt welke onderhoudstaken de
operator zelf kan uitvoeren inclusief een
beschrijving waarom de betreffende persoon / personen capabel zijn om dit uit te
voeren.

OM-TI-9

Frequenties
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beschrijving van het gebruik van de frequenties

Frequentieband, vermogen, bereik, beperkende omgevingscondities

Training
OM-TR-1

Crew opleiding

Beschrijving van de verplichte opleiding(en) die crew members gevolgd moeten hebben alvorens zij (vlucht)taken mogen uitvoeren

OM-TR-2

Currency

Beschrijving van de currency eisen voor
alle flight crew members
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Pre-Flight
OM-PF-1

Aanmelding

Aanmelden van de vlucht bij de relevante
instanties

OM-PF-2

Samenwerking

Beschrijving van de rollen en de rolverdeling binnen de crew

OM-PF-2.1

Gezondheid
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Communicatieprotocol

Het communicatie protocol behelst alle
communicatie die plaatsvindt tussen de
crewmembers (bijvoorbeeld wanneer en
hoe de RP het aangeeft dat hij de motor
van de RPA start, wanneer en op welke
wijze de observer en de piloot communiceren)

Beschrijving van de gezondheidscriteria
voor de bij de vlucht betrokken personen

Bevat tenminste de door de operator gestelde eisen voor vluchtuitvoering ten aanzien van alcohol, drugs, medicijngebruik
en vermoeidheid. Inclusief een beschrijving
hoe praktisch met gezondheid wordt omgegaan.

OM-PF-3

Operationeel plan

Noemen van het opstellen van een operationeel plan waarin tenminste staat vermeld: Inhoud missie, Locatie, Tijd,
VLOS/EVLOS, Missieduur, Kruishoogte,
Maximale hoogte, Maximale afstand, Risico's en mitigerende maatregelen, team
samenstelling (Pilot in Command, observer, etc).

OM-PF3.1

Verifieren dat de het operationeel plan
voldoet aan de nationale (en lokale) regelgeving

OM-PF3.2

De te volgen methodiek bij het uitvoeren
van de risicoanalyse per vlucht is beschreven incl kans en effect

OM-PF-5.2

Controle van de invloed dat het aanzetten
van systemen heeft op vliegprestaties

OM-PF-4

Het verzamelen van recente en geschikte
luchtvaartkaarten, AIP informatie, en informatie voor vluchtvoorbereiding.
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Het operationeel plan is een vooraf opgesteld plan waarin wordt aangegeven wat de
missie is, waar en wanneer deze gaat
plaatsvinden, wat de beperkingen zijn -al
dan niet gesteld door de wet- en wat de
risico's hiervan zijn, plus de maatregelen
die zijn genomen om deze te mitigeren.

Hierbij kan gebruik worden gemaakt van
de risico analyse principes (kans x effect)
uit het VMS-light

informatie voor vluchtvoorbereiding via
www.lvnl.nl met rechtsonder de mogelijkheden om te kijken naar notam, meteo en
ops helpdeskinfo zoals bvg- en sluitingskaartmateriaal.

OM-PF-6

Weer

OM-PF-6.1

Weerbericht

Het opvragen van de weersverwachting:
hoe lang van tevoren en bij welke instantie

OM-PF-6.2.1

Wind

Hoe de windkracht en windrichting worden
gemeten

OM-PF-6.2.2

Hoe de windkracht en windrichting op
vlieghoogte wordt bepaald

OM-PF-6.2.3

Waarden van de windrichting en windkracht waarbij gevlogen mag worden

OM-PF-6.3.1

Temperatuur

OM-PF-6.3.2

Het bepalen van de temperatuur
Het operationele temperatuur bereik

OM-PF-6.4.1

Condities waar niet bij gevolgen mag worden

OM-PF-6.4.2

Hoe worden deze condities bepaald
Indien er bij ijsvorming gevlogen mag
worden; de systemen die dit mogelijk maken

OM-PF-6.5.1

Zicht

OM-PF-6.5.2

Hoe het zicht wordt gemeten
De uiterste waarden van het zicht waarbij
er gevlogen mag worden
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Hierbij kan men denken aan; onweer,
neerslag, ijsvorming

OM-PF-7

Omgeving beoordeling

OM-PF-7.1

Gebouwen

Afstand tussen de gebouwen en de perimeter van het vluchtgebied

OM-PF-7.2

Mensen

Afstand tussen dichtsbijzijnde mensen en
de perimeter van het vluchtgebied

OM-PF-7.3

Vliegvelden

Afstand tussen de dichtsbijzijnde vliegvelden en de perimeter van het vlieggebied,
plus eventuele afstemming met nabije
vliegvelden.

OM-PF-7.4

Grondverkeer

Afstand tussen ander verkeer en de uiterste perimeter van de missie

OM-PF-7.5

Vliegverkeer

Continue controle van aanwezig ander
luchtverkeer

OM-PF-7.6

Wanneer mag er gevlogen worden? (eventueel een minimale afstand tussen RPA en
overig vliegverkeer). Dit moet in overeenstemming zijn met nationale regelgeving
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OM-PF-9

Systeem controle

OM-PF-9.1

Algemene controle

Controle of alle benodigde componenten
van de RPAS, inclusief alle andere hulpmiddelen, aanwezig zijn

OM-PF-9.2

Structurele integriteit

De controle van de structurele integriteit
van de RPA staat beschreven

OM-PF-9.3

Batterijen/Brandstof

Verificatie dat er voldoende aanwezig is
voor de missie(duur)

OM-PF-9.4

Communicatie

De controle van de uplink en downlink
staat beschreven

OM-PF-9.5

Besturing

De controle van de besturing staat beschreven (geldt ook voor de voortstuwing)

OM-PF-9.6

Payload

OM-PF-9.7

Emergency Equipment

Verificatie dat de payload correct bevestigd
is
Controle of alle emergency benodigdheden
aanwezig is
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OM-PF-8

Opstijg en landingslocatie

OM-PF-8.1

Selectie van opstijg en landingslocatie

Procedure voor selectie en inrichting van
het start- en landingsterrein met veilige
afstand tot (niet overvliegbare) obstakels
(inclusief wegen), tegengaan van verstoring door nieuwsgierigen/ veilig werkgebied en vrij landingsgebied

OM-PF-8.1.1

Welke ondergrond er nodig is voor het
opstijgen

OM-PF-8.1.2

Afstand tussen opstijgplatform en dichtsbijzijnde obstakels

OM-PF-8.1.3

Maximale hoogte van de overvliegbare
obstakels

OM-PF-10

Selectie van opstijg richting

Hoe het weer en de omgeving de richting
van het opstijgen bepaalt

OM-PF-8.2

Landingslocatie

Bepalen van de landingslocatie, plus een
uitwijk landingslocatie (deze kan overeen
komen met de originele landingslocatie
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dient conform Regeling veilig gebruik
luchthavens en andere terreinen te zijn

Ten alle tijden, dus ook bij EVLOS, moet
een geschikte landingslocatie bereikt kunnen worden

Normal Flight Operations
OM-NF-1.1

Ground handling

Hoe de RPA naar de plek van opstijgen zal
gaan is beschreven

OM-NF-1.1.1

Indien de pre-flight check en het opstijgen
niet opdezelfde plek wordt gedaan: hoe
wordt er gegarandeerd dat de pre-flight
check nog geldig is. Of er wordt beschreven of de pre-flight check deels op locatie
wordt uitgevoerd

OM-NF-1.1.2

Indien op eigen kracht over de grond
wordt bewogen, moet ook in de OM staan
hoe aan obstacle avoidance op de grond
zal worden gedaan

OM-NF-4.5

De procedure voor het weghalen van de
RPA van de landingslocatie

OM-NF-5

Beschreven wordt wat de uitschakelingsprocedures zijn.

OM-NF-1.2

Start van RPA

De startprocedure geeft het starten van de
RPA en de controle van de werking van het
propulsie systeem

OM-NF-2.1

Take-off

De take-off procedure staat beschreven

OM-NF-2.2

Climb

Beschreven staat hoe er naar de vlieghoogte wordt geklommen en hoe wordt
geverifieerd dat deze hoogte bereikt is.
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Bijv. gebeurt dit op eigen kracht of niet?

Gaat dit met de hand, een ground-run of
via een lanceer installatie?

OM-NF-3.4

Cruise

Procedure voor het verifieren van de geschiktheid van de landingslocatie en wat
de procedure is wanneer de originele landingslocatie niet meer geschikt is

Er wordt gekeken of er vanderingen zijn
opgetreden

OM-NF-3.3

Beschreven wordt hoe er met veranderende weers omstandigheden wordt omgegaan.

Als de wind is gedraait, hoe wordt hier mee
omgegaan

OM-NF-3.5.2

De uitwijkprocedure voor ander vliegverkeer staat beschreven

Wat is de procedure als er ander vliegverkeer in de buurt komt.

OM-NF-4.1

Descent

Beschreven staat hoe de descent zal verlo- Ook tussen verschillende vlieghoogten
pen

OM-NF-4.2

Landing

Pre-landing check staat beschreven

Bijvoorbeeld: verifiëren dat alle system
die belangrijk zijn voor de landing nog
goed functioneren en verifiëren dat het
landingsterrein vrij is

OM-NF-4.4

Beschreven wordt wat de landings procedures zijn

Hoe wordt er geland, op de grond of met
een installatie?

OM-NF-5.3

Beschreven wordt hoe de motor van de
RPA wordt uitgezet

OM-NF-3.5.1

De procedure voor het uitwijken naar een
ander landingslocatie is beschreven

OM-NF-4.3

Go around

Indien relevant, wordt de go-around procedure beschreven

OM-NF-5.4

Post flight

Beschreven wordt hoe de RPAS weer opgeborgen wordt

OM-NF-5.5

Indien nodig wordt de vlucht afgemeld bij
de instanties
Emergency Handling
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Wat is de procedure als de landingslocatie
niet meer beschikbaar is.

OM-EH-5

Gelimiteerde controle door servofalen of
wegvallen voorstuwing

OM-EH-5.1

De noodlanding procedure wordt beschreven
Bevat beschrijving van:
(mogelijke) oorzaak;
Indicaties voor piloot;
Beschrijving van het gedrag van het luchtvaartuig;
Te nemen acties door piloot.

OM-EH-6

Geen controle door servofalen of wegvallen voorstuwing

OM-EH-6.1

De noodlanding procedure wordt beschreven
Bevat beschrijving van:
(mogelijke) oorzaak;
Indicaties voor piloot;
Beschrijving van het gedrag van het luchtvaartuig;
Te nemen acties door piloot.

Indien bijvoorbeeld een parachute (of andere recovery middel) aanwezig is, kan
deze worden gebruikt

OM-EH-6.2

Het maximale vliegbereik is gegeven

Hoe ver kan de RPA nog komen door, bijvoorbeeld, te zweven.

OM-EH-12.1

Wegvallen van autopiloot (indien relevant)

OM-EH-12.2

Hoe de directe controle wordt gewaarborgd Hoe wordt er over gegaan op manual constaat beschreven
trol, kan de autopilot hersteld worden
Criteria om de missie voor te zetten of te
beëindigen zijn gegeven
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OM-EH-12.3

Noodprocedure bij stoppen van de missie
is beschreven
Bevat beschrijving van:
(mogelijke) oorzaak;
Indicaties voor piloot;
Beschrijving van het gedrag van het luchtvaartuig;
Te nemen acties door piloot.

OM-EH-10.1

Wegvallen localisatiesignaal (GPS)

Of het signaal gepoogd wordt te herstellen; zo ja, wordt de procedure hiervoor
beschreven

OM-EH-10.2

Criteria om de missie voor te zetten of te
beëindigen zijn gegeven

OM-EH-10.3

Noodprocedure bij stoppen van de missie
is beschreven
Bevat beschrijving van:
(mogelijke) oorzaak;
Indicaties voor piloot;
Beschrijving van het gedrag van het luchtvaartuig;
Te nemen acties door piloot.

OM-EH-8.1

Wegvallen algehele radiocommunicatie
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Wat zijn de stappen om de verbinding
eventueel te kunnen herstellen

OM-EH-8.2

De noodlanding procedure wordt beschreven
Bevat beschrijving van:
(mogelijke) oorzaak;
Indicaties voor piloot;
Beschrijving van het gedrag van het luchtvaartuig;
Te nemen acties door piloot.

OM-EH-8.3

Maximale vliegbereik is gegeven

OM-EH-7.2

Laag batterij voltage/laag brandstof peil

OM-EH-7.1

Wat gebeurt er als de link wegvalt, hoe
reageert de RPA

De noodprocedure voor een laag batterij
voltage/laag brandstof peil is beschreven
Bevat beschrijving van:
(mogelijke) oorzaak;
Indicaties voor piloot;
Beschrijving van het gedrag van het luchtvaartuig;
Te nemen acties door piloot.

Criteria om de missie voor te zetten of te
beëindigen zijn gegeven

OM-EH-9.1

Falen van zenders en/of ontvangers van
de RPAS
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Hoe de controle herwonnen wordt staat
beschreven (indien mogelijk)

Bijvoorbeeld door stil te blijven hangen of
de gevlogen route terug te volgen

OM-EH-9.2

De noodprocedure voor wanneer de controle niet herwonnen kan worden is gegeven
Bevat beschrijving van:
(mogelijke) oorzaak;
Indicaties voor piloot;
Beschrijving van het gedrag van het luchtvaartuig;
Te nemen acties door piloot.

OM-EH-13

Brand

OM-EH-14

De noodprocedure voor wanneer er brand
optreedt in de RPA wordt beschreven
Bevat beschrijving van:
(mogelijke) oorzaak;
Indicaties voor piloot;
Beschrijving van het gedrag van het luchtvaartuig;
Te nemen acties door piloot.

De noodprocedure voor wanneer er brand
optreedt in het grond station
Bevat beschrijving van:
(mogelijke) oorzaak;
Indicaties voor piloot;
Beschrijving van het gedrag van het luchtvaartuig;
Te nemen acties door piloot.

OM-EH-3.1

Niet aangestuurde vliegmanoeuvre
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Criteria om de missie voor te zetten of te
beëindigen zijn gegeven

Zal waarschijnlijk verwijzen naar de noodlandingsprocedure

OM-EH-3.2

De noodlandings procedure wordt gegeven
Bevat beschrijving van:
(mogelijke) oorzaak;
Indicaties voor piloot;
Beschrijving van het gedrag van het luchtvaartuig;
Te nemen acties door piloot.

OM-EH-4.1

Geen reactie op besturings input

Bijvoorbeeld: RPA maakt zonder input een
bocht

Criteria om de missie voor te zetten of te
beëindigen zijn gegeven

OM-EH-4.2

De noodprocedures worden gegeven
Bevat beschrijving van:
(mogelijke) oorzaak;
Indicaties voor piloot;
Beschrijving van het gedrag van het luchtvaartuig;
Te nemen acties door piloot.

Bijvoorbeeld: RPA wordt geinstrueerd een
bocht te maken, maar doet niets

OM-EH-4.3

Welke instantie moet ingelicht worden

Indien de RPA uit de perimeter vliegt.
Is er een brandblusser nodig?

OM-EH-1

Benadering RPA na noodprocedure

Hoe de RPA wordt geborgen wordt beschreven, na het plaatsvinden van een
noodprocedure

OM-EH-2.1

Waarschuwen omstanders

Wanneer omstanders gewaarschuwd moeten worden is beschreven

OM-EH-2.2

Procedure voor het waarschuwen van omstanders is gegeven
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Bijlage H
Essential information for
Flight preparation RPAS flights

1

http://www.lvnl.nl
Bottom right of
home page

Publicaties voor Luchtvarenden, AIP,
http://www.ais-netherlands.nl

* Note: Changes is AIP are implemented monthly.
Date of last change is published on the upper right
hand corner of each page.

Amsterdam integrated briefing (for NOTAMs) on
https://www.homebriefing.nl;
Weather info (KNMI) on Fout! Bladwijzer niet

a.o:
GEN 2.7: SUNRISE/SUNSET
ENR 1.4: ATS AIRSPACE CLASSIFICATION
ENR 5.1: PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS
ENR 5.2: MILITARY EXERCISE AND TRAINING AREAS
ENR 5.5: AERIAL SPORTING AND RECREATIONAL ACTIVITIES
ENR 5.6: BIRD MIGRATION AREAS
ENR 6-2.1: AIRSPACE STRUCTURE AND AIRSPACE CLASSIFICATION CHART
ENR 6-2.5: NORTH SEA AREA AMSTERDAM CHART
ENR 6-5.1: PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS CHART
ENR 6-5.2: LOW FLYING ROUTES/ AREAS CHART
ENR 6-5.3: BIRD SANCTUARIES, BIRD STRIKE RISK AND WETLAND AREAS
NOTAMs

gedefinieerd.

2

3
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Tools for pré flight
planning

Additional

Special activities on http://www.lvnl-ohd.nl/

Check ‘annual airspace closures’ en ‘temporary airspace restriction’. Maps of
areas with restricted or prohibited airspace related to NOTAM or AIP

Aeronautical Chart ICAO 1:500 000

Check relevant details

Google Earth

Can give an indication of obstacles, but is not always actual.

Google Streetview
Bing Maps Oblique view
(http://www.bing.com/maps/):

Can give an indication of obstacles, but is not always actual.
Similar to Google Street view but gives an oblique view from the air. This
tool can detect the presence of obstacles, but is not always actual!

http://bagviewer.geodan.nl/index.html

This tool enables the user to check for the presence of buildings. It is an
up-to-date tool.

(http://www.hoogspanningsnet.com/netkaarten/actue
le-netkaarten/tennet/)
Flights in civil CTR’s

Check for powerlines
Conform procedures published on http://www.lvnl-

coordination
required in case of

4

Lowflying routes and
lowflying areas

5

Publication of
NOTAM
(see also page 8)
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ohd.nl/content/framesets/frameset_bijzondere_vluchten.html. At this moment
forbidden.
Operator coordinates flight in advance with the ATC Unit responsible at the
Flights in military CTR’s
military airbase. Contact details can be obtained via MLA@mindef.nl.
Operator performs the flight after explicit permission from the relevant AT C
is obtained. Exemption from ILT is mandatory.
A TUG location (and RPAS flight) is not allowed within a lowflying areas or below or within a distance of 3 nautical mile fro m a low
flying area or a lowflying route as mentioned in article 4 and 5 of the ‘regeling VFR-nachtvliegen en minimum vlieghoogten voor
miltaire luchtvaartuigen’, unless the use of the TUG location is restricted to Fridays after 17.00 LT, on Saturday, Sunday of national holidays (see ‘regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen, artikel 21).
Operator coordinates flights in or close to military low flying area’s/routes
Flights in or close to military low flying area’s/routes
with:
managed by the RNLAF: after additional coordination
1°. the operations- and coordination centre (OCC) from ‘Defensie
and permission of the manager it might be allowed to
Helikopter Commando’ for lowflying area’s starting with ‘GLV’ (e-mail:
perform a RPAS flight in or close to the area/route
p56503@mindef.nl, tel: 0161-296770);
2°. the Royal Military School from the RNLAF at the air force base
Woensdrecht, for military low flying routes starting with ‘VO’ (e -mail:
kmsl.ops.emvo@mindef.nl), Maas/Waal and for area Zuidhollandse
eilanden.
3°. Defensie Helikopter Commando (DHC), Bureau Operaties De Kooy, tel:
0223-658553 (e-mail: DHC.currentops.860sq@mindef.nl) for flights
within the military lowflying area Wieringermeerpolder.
Flights are permitted after permission from the manager of the lowflying
area/route is obtained.
Flights within 3 nautical miles from the low flying route Link10 are not a lLink route 10
lowed from Monday to Thursday, due to low flying activities on that route.
Publication of NOTAMs* in or below civil controlled
Operator initiates at least 5 days in advance the publication of a NOTAM, in
airspace :
which the activity is published, at the Operational Helpdesk LVNL, per e-mail
ops_helpdesk@lvnl.nl, stating at least:
a. Registration number of the aircraft;
b. Area of operation;
c. Maximum flight altitude AGL;
d. Date(s) during which the project is executed
Publication of NOTAMs* in or below military controlled
Operator initiates 5 days in advance the publication of a NOTAM, in which the
airspace :
activity is published, at AOCS NM, per e-mail AOCS.AIS@mindef.nl, stating at
least:
a. nr of exemption of ILT

6

Operational plan

b. Registration number of the aircraft;
c. Area of operation;
d. Maximum flight altitude AGL;
e. Date(s) during which the project is executed
*Note 1: NOTAM is to warn other airspace user of the RPAS operation. The airspace is not reserved for the RPAS operation. Other
airspace users are still allowed to fly in the airspace concerned and the RPAS pilot is responsible for separation.
Note 2: the times mentioned in a NOTAM are UTC times (not local times).
Should as a minimum contain:

Date and/or versionnumber from the operational plan

Purpose of the flight

Location (Lat/Long in degrees, minutes, seconds),

Pilot (PIC) name,

observer name,

type of RPAS

Date/time,

VLOS/EVLOS,

Mission duration ,

(Cruising altitude),

Maximum altitude,

Maximum distance

Airspace classification

Risk analyses (Risk and mitigation measures. Zie VMS light voorbeeld op
http://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/luchtvaart/general_aviation__luchtsporters/ontwikkelingen/veiligheidsmanagementsyste
em_kleine_luchtvaart/ )

Google earth picture from the location

BAG-viewer picture (see point 2)

Position of PIC and observer

Fligthbox (in which area the RPAS will fly)

Distances to people, roads, buildings, airports

Check if flight is a class 1 flight:
More than 150m from open-air assembly, vessels, vehicle or structure which is/are not under control of the operator
Not over open-air assembly, vessels, vehicle or structure

Check if flight is taking place in a civil or military CTR (additional coordination with and permission from ATC is required)
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Check if flight takes place in or within 3nm from a military low flying area/route (additional coordination and permission from the
management body of the route/area
Check if flight is taking place in ‘PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS’. No flights (manned and unmanned) are allowed in




7
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Check before each
flight

these area’s, but sometimes a permission can be obtained from the management body of the area (contact details can be obtained
from MLA or ILT)
Check the airspace classification of the airspace in which the flight takes place (for VMS minima (visibility and distance to clouds)
Final checklist:
NOTAMs checked?
Site Ops Helpdesk (special activities) checked?
NOTAM published?
TUG received?
Flight reported to meldingtug@ilent.nl?
 The following questions have to be asked to the pilot before each flight: (IMSAFE checklist):
• Illness - Are you, the pilot-in-command,
suffering from any illness or any symptom of
illness that might affect you in flight?
• Medication - Are you currently taking
prescription or over-the-counter drugs?
• Stress - Are there any psychological or
emotional factors that might affect your
judgment or performance?
• Alcohol – What was your alcohol intake within
the last 8 to 24 hours?
• Fatigue - Have you had sufficient sleep and
rest in the recent past?
• Eating - Are you adequately nourished?

Class 1 rules for RPAS flights.
RPAS flight shall be flown:
as a minimum with a pilot in command (PIC) and an observer;
in case a payload operator is required this shall be the third person in the team
RPAS flight shall be flown:
at a height below 400 ft (120m) above ground or water;
Within visual line of sight from the pilot/observer, but never beyond 500m from pilot/observe;
at a distance of more then 150m from open-air assembly, vessels, vehicle or structure;
not above open-air assembly, vessels, vehicle or structure;
Flying within 150m of buildings or structures is allowed when the buildings and/or structure is under control of the operator (because the structure is owned by
the bidder --- it is still not allowed to fly then within 150m of other buildings or people) and the risks are acceptable/low.
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Flight execution
The ICAO airspace classification system offers a menu of seven classes of airspace, A up to and including G, each specifying minimum air traffic service
requirements, the services provided and obligations to pilots. RPAS flights will stay below 400ft AMSL. All RPAS flight fly according visual flight rules (VFR). The
green part apply to RPAS flights below 400ft AMSL the following classes of airspace exist in the Netherlands:
Class
Type of
Separation
Service provided
Radio
Subject
VMC minima
flight
provided
communication to
allowed
ATC
clearance
C
IFR
IFR from IFR Air Traffic Control Service
Continuous two
Yes
IFR from
way
VFR
1) Air traffic control service for separation
VFR
VFR from
Continuous two
Yes
5km visibility;*
from IFR
IFR
way
1500m horizontal and 300m
2) VFR/VFR traffic information service (and
(1000ft) vertical distance from
traffic avoidance advice on request)
clouds
D
IFR
IFR from IFR Air traffic control service, traffic information Continuous two
Yes
about VFR flights (and traffic avoidance
way
advice on request)
VFR
nil
IFR/VFR and VFR/VFR traffic information
Continuous two
yes
5km visibility; *
(and traffic avoidance advice on request)
way
1500m horizontal and 300m
(1000ft) vertical distance from
clouds
G
IFR
Nil
Flight information service
Continuous two
No
way
VFR
nil
Flight information service
no
no
1,5km visibility
Clear of clouds
*Note: visibility in civil CTR’s (class C) and military CTR’s (class D) is measured at the airfield/base and valid for the complete CTR. In case the visibility in the
METAR is <5km, RPAS/VFR flights are not allowed in the CTR (even when the visibility at the RPAS location is more than >5km. In case the visibility in the
MERTAR is >5km and at the RPAS position it is <5km (due to eg local ground mist), it is not allowed to perform the RPAS flight.
Because continuous two way radio contact with RPAS operators is not possible and the RPAS is not equipped with a transponder an approval (convenant) is
required with the appropriate ATC Unit.
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Airspace classification C
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Airspace classification D

68
Airspace classification G
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Bijlage I
Assessment Specification
for
Remotely Piloted Aircraft Systems
(AS-RPAS1, version 1.1)

CONTENTS (general layout)
AS–RPAS1
REMOTELY PILOTED AIRCRAFT SYSTEMS, CLASS 1

BOOK 1 – AIRWORTHINESS CODE
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J
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HELICOPTER
POWERPLANT
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DATA LINK

BOOK 2 – ACCEPTABLE MEANS OF COMPLIANCE (AMC)
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SUBPART A – GENERAL

RPA.G.0 Introduction

assessed positive.

This assessment specification will be used for
the assessment of RPAS with a maximum takeoff mass between 0 and 150 kg and operate
only within 'class 1 operations'. This class of
operations will restrict the risks for third parties
on the ground and in the air.
The assessment will be used for the
consideration of requests for an exemption of
the prohibition to use an RPAS without a valid
certificate of airworthiness.
The assessment is NOT part of a certification
program, so there is no approved design
organization and no approved production
organization related to the assessed RPAS.

RPA.G.2 Mass
The manufacturer shall specify
empty and maximum take off mass of the
aircraft. These masses shall be verified by test.

RPA.G.3 Dimensions
The manufacturer shall specify outboard
dimensions of the aircraft. These dimensions
shall be verified by test and.

Though the assessment is applicable for RPAS
up to a MTOM of 150 kg it is written with
practical experience in CAA-NL, EuroUSC and
NLR mainly with RPAS with a MTOM between 0
and 25 kg. So additional or other assessment
items may be expected for an exemption for an
RPAS with a MTOM between 25 and 150 kg.

RPA.G.4 Centre of gravity
The manufacturer shall specify the centre of
gravity of the aircraft. The centre of gravity
shall be located within the limits specified by
the manufacturer.

RPA.G.5 Emergency descent
RPA.G.1 Applicability
The time to descent from maximum height to
20 m (60ft) height AGL shall not exceed 36
seconds.

This assessment is applicable to class 1 RPAS
defined as aircraft:
(a) With a maximum take-off mass of 150
kg;
(b) operating with a maximum speed of 70
knots;
(c) flown only in uncontrolled airspace;
(d) flown in Visual Line of Sight (VLOS) or
Extended Visual Line of Sight (E-VLOS);
(e) flown below 120m (400ft) AGL;
(f) flown no further than 500m from the
Pilot In Command (PIC) or in case of EVLOS no further than 750m from the
PIC, but within 500m maximum distance of the observer;
(g) operating at a minimum distance (horizontal) of 150m from public and buildings.
(h) flown in visual meteorological conditions (VMC) within the daylight period.

RPA.G.6 Minimum maneuverability
The aircraft shall be capable to take off, fly at
cruise speed and land within a maximum radius
of 500m from the Pilot In Command (PIC).
In case of an E-VLOS accepted aircraft, the
aircraft shall make a turn within 750m from the
PIC, but within 500m maximum distance of the
observer. The manual shall give information
about adequate communication procedures
between the PIC and observer. They shall be
trained explicitly for this communication to be
able to give way to other aircraft and enable a
safe operation of the aircraft.

Note 1. Flights are always flown by a team of
at least 2 persons: Pilot In Command (PIC) and
Observer.

RPA.G.7 Environmental conditions Water
resistance
The manufacturer shall specify environmental
capabilities: operating temperature range,
humidity and wet weather capability.
If wet weather capabilities are specified in the
Flight Manual, the RPAS shall be able to

Note 2. The horizontal distance to a building
incl. industrial ‘object’ under control of the
RPAS operator can be less than 150 m. If that
object can have electromagnetic radiating
influences, flights are allowed only if DL.5 is
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withstand water spray up to that specified
level.

colour code.

RPA.G.13 Idle motor/engine conditions
RPA.G.8 Landing
The aircraft shall hold its position on the ground
while motor/engine is running at idle.

Unless otherwise specified in the Flight Manual,
the aircraft shall be able to land with no
excessive vertical acceleration, no tendency to
bounce, nose over, ground loop and without
exceptional Piloting skills.
{Flight Mnaual – Technical Specification}

RPA.G.14 Identification plate
A fireproof identification plate containing at
least the aircraft registration and operator or
owner contact details shall be secured to the
aircraft in a prominent position.

RPA.G.9 Manufacturer change notifications
The actual and historic hardware and software
versions shall be tested and documented.
Changes shall be documented and tested to
ensure continuous airworthiness.

RPA.G.15 System check
All flight systems shall be functioning as
indicated in the Flight Manual.

RPA.G.10 One engine inoperative
RPA.G.16 Markings and placards
In case the aircraft specification mentions a one
engine inoperative capability, the aircraft shall
perform as mentioned in the Flight Manual.

The RPA and RPS shall have all placards and
switch markings in place on all operator
accessible system components.

RPA.G.11 System cooling
The design of the RPAS and its components
shall not be subject to overheating.

RPA.G.17 Safety devices check
All safety devices shall be functioning as
indicated in the Flight Manual.

RPA.G.12 Line colors
Fuel, oil and air lines shall have a different
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SUBPART B – STRUCTURE

RPA.S.1 Propellers
All propellers and/or rotors shall be
undamaged, without sharp edges and with the
tips clearly marked.

RPA.S.4 Cracks

RPA.S.2 Airframe

RPA.S.5 Vibrations

The airframe structure shall be able to
withstand flight limit loads without failure,
malfunction or permanent deformation.

The aircraft shall be free of excessive vibrations
under any operational speed and power
condition.

RPA.S.3 Fasteners

RPA.S.6 Doors and panels

Each removable bolt, screw, nut, pin, or other
fastener whose loss could jeopardize the safe
operation of the RPAS, shall incorporate a
locking device. No self-locking nut shall be used
on any bolt subject to rotation in operation
unless:

All doors, hatches and panels shall be properly
secured.

The aircraft shall not fly with visible cracks.

RPA.S.7 Propeller blade clearance
Propeller blade clearance should be sufficient
from structures and/or components.

(a) A non-friction locking device is used in
addition to the self-locking device, or
(b) The nut is tightened to the specified
torque and its position is marked with
sealing varnish.

SUBPART C – CONTROL

RPA.C.1 Flight phase transition

flight without pilot input.

It shall be possible to make a smooth transition
from one flight condition to another without
exceptional pilot skills.

RPA.C.5 Pilot controllability
The pilot shall be able to control the aircraft
without exceptional skills.

RPA.C.2 Control response
Control system forces and free play may not
inhibit smooth and direct response to control
system input. All controls shall be free from
excessive deflection.

RPA.C.6 Pilot intervention
At any moment in flight, the pilot shall be able
to deviate the aircraft as necessary from an
automatic flight trajectory.

RPA.C.4 Stability control
The aircraft shall be able to maintain a stable
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SUBPART D – ELECTRONICS

RPA.E.1 Primary electronics
All primary electronics shall be on board of the
aircraft. . All electronic parts shall be properly
mounted on the aircraft.

adequately secured connections to prevent
loosening during vibrations. No unnecessary
connections shall be present.

RPA.E.6 Location sensor
RPA.E.2 Wiring
The wiring lay out of the aircraft shall be
according to the wiring diagram. +voltage and voltage shall have clear color coding, different
from signal wires. Unless specified in the wiring
diagram, the color code shall be as follows:
+voltage = red, -voltage = black, signal wire =
other color.

A location sensor shall on board and send its
location to the ground station with an accuracy
as specified by the manufacturer, but at least
within an inaccuracy of 10 m.
RPA.E.7 Wiring
All wiring shall be suitable for the current and
voltage going through; no kinks in the wiring
are allowed.

RPA.E.3 Cable routing

RPA.E.8 Battery mounting

All wires shall be strain relieved while having
minimum slack. Cable routing shall not be along
sharp edges.

Battery shall be properly mounted.

RPA.E.9 Battery monitoring system
RPA.E.4 Cable connections
Soldering connections between cables is not
allowed.

Battery used for primary electronics shall be
suitable. For battery check a monitoring system
shall be used.

RPA.E.5 Connections
All electronics shall be connected with

- 74 -

AS-RPAS1

SUBPART E – EQUIPMENT, SYSTEMS, AND INSTALLATIONS

RPA.EQ.1 Safety

RPA.EQ.2 Power supply

All documented modes and functions of
operation shall not adversely affect the safety
of the RPAS, the RPAS crew, and third parties.

The power supply of secondary electronics shall
be separated from the primary functions power
supply.

SUBPART F – AEROPLANE

RPA.A.1 Stall speed

aircraft shall be at least 10% above the actual
stall speed.

The minimum specified operating speed of the

SUBPART G – HELICOPTER

RPA.H.1 Yaw speed

RPA.H.2 Rotor track and balance

The aircraft shall be able to rotate about the zaxis as specified in the technical specification.

Rotor blades shall be statically balanced per set
of blades and rotor track and balance shall be
verified.

SUBPART H – POWERPLANT

ELECTRICAL MOTOR
RPA.EM.1 Motor controller

RPA.CE.3 Fuel system
The fuel system shall be leak free and qualified
for the used fuel type and pressure.

The motor controller shall have an
overcurrent/overheating protection.
RPA.CE.4 Location engine start-up battery
COMBUSTION ENGINE
RPA.CE.1 Exhaust

Engine start-up battery shall not interfere with
the proper operation of the data link and/or
control receiver.

Exhaust shall be firmly mounted to the aircraft
frame and free of any obstructions.

RPA.CE.5 Engine start safe mode

RPA.CE.2 Engine maintenance

Engine start on the ground shall be inhibited
when data link is unavailable.

Engine shall be lubricated and maintained
according to instruction of supplier.

RPA.CE.6 Fuel level
A fuel level check shall be possible on the
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aircraft and the actual fuel level shall be
transmitted to the RPS.

conditions.

RPA.TE.4 Engine start safe mode
TURBINE ENGINE
RPA.TE.1 Fuel system

Engine start on the ground shall be inhibited
when data link is unavailable.

The fuel system shall be leak free and qualified
for the used fuel type and pressure.

RPA.TE.6 Fuel level
A fuel level check shall be possible on the
aircraft and the actual fuel level shall be
transmitted to the RPS.

RPA.TE.3 Air intake
Air intake of the turbine engine shall be
sufficient to operate at all possible flight

SUBPART I – REMOTE PILOT STATION

RPS.1 Aircraft status information
The following information shall be displayed on
the Remote Pilot Station:

RPS.2 Aircraft airspeed indication

(a) Aircraft altitude (AGL or AMSL)
(b) Aircraft position or horizontal distance to
remote pilot or equivalent information
that ensures that the aircraft shall stay
within the maximum distance
(c) Aircraft ground speed
(d) Level of fuel and/or battery
(e) Aircraft GPS satellite fix indication

If the aircraft maximum airspeed exceeds 70
knots, an airspeed indication shall be present at
the RPS. If no airspeed indication is available,
but ground speed indication is available on the
RPS, then the max ground speed shall not
exceed 70 knots minus the maximum allowable
wind speed in knots as specified in the Flight
Manual.
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SUBPART J – DATA LINK

DL.1 Frequency
Used data link frequency and transmitting
power shall be approved by the radio
communications agency.

the aircraft shall follow a predefined procedure
to ensure a safe end of flight within the required
area restrictions.

DL.5 Electromagnetic compatibility
DL.2 Range

DL.3 Payload

Electronic equipment and installations shall be
free from hazards and capable of functioning
properly when exposed to expected external
electromagnetic (EM) influences. This
requirement is applicable for RPAS operating
within 150 m of EM radiating sources (for
example power lines and transmitter antenna’s).

Flight control shall not be affected by payload
operations.

DL.6 Lost link warning

Communication range shall be sufficient to have
a permanent connection with the aircraft.

DL.4 Safe mode

The Pilot In Command (PIC) shall be informed
when the data link is lost by means of a warning
signal.

When data link is lost or in other contingencies,
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BOOK 2 – ACCEPTABLE MEANS OF COMPLIANCE (AMC)

SUBPART A – GENERAL

AMC.RPA.G.4 Centre of gravity

described otherwise in the Flight Manual. A safe
end of flight will be essential.

The centre of gravity will be measured for the
main (known/maximum) payloads and the
measured limits will be verified with the limits
presented in the Flight Manual, which shall not
be exceeded. If the Flight Manual does not
provide the limits, they shall be specified by
manufacturer.

AMC.RPA.G.11 Propulsion system cooling
The propulsion system and cooling design will
be evaluated from a cooling point of view. If
maximum temperatures are specified, these
specifications will be verified.

AMC.RPA.G.5 Emergency descent
AMC.RPA.G.15 System check
Demonstrate in the test flight that the RPA is
able to descent from maximum specified
operating height to 20 m AGL within 36
seconds.

The functioning of all systems required for safe
flight will be verified against the Flight Manual.
Verification includes a check that other systems
shall not negatively influence systems required
for safe flight. This verification may be included
in the flight test under PRA.EQ.1 if this cannot
be performed during a ground check.

AMC.RPA.G.7 Water resistance
When the aircraft is stated to be capable to
operate in rain, snow or highly damp (fog)
conditions, the manufacturer shall provide test
results to proof that the RPAS is at least IP55
qualified.

AMC.RPA.G.16 Markings and placards
The failsafe switch shall be a one function
switch and marked red.
AMC.RPA.G.17 Safety devices check

AMC.RPA.G.10 One engine inoperative
The functioning of all safety devices will be
verified against the Flight Manual during ground
or flight test.

Continued flight with one engine inoperative
until a landing as soon as particle is possible
will be verified, unless the aircraft behaviour
with one engine inoperative has been explicitly

SUBPART B – STRUCTURE

1) All critical bolts of the main load carrying
structures are tightened using a locknut.
2) All bolts are locked using thread locking
compound.
3) Every bolt has at least two threads sticking
out of the nut.
4) No self-locking nut is used on any bolt subject to rotation in operation unless:
(a) A non-friction locking device is used in
addition to the self-locking device, or

AMC.RPA.S.2 Propulsion system
The verification includes:
1) a static test to limit load (based on MTOM);
2) a visual check on the engine mounting and
structure on ground and after a test flight.
AMC.RPA.S.3 Fasteners
Verification includes:
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(b) The nut is tightened to the specified
torque and its position is marked with
sealing varnish.

before flight.

AMC.RPA.S.7 Propeller blade clearance
AMC.RPA.S.4 Cracks

Sufficient propeller blade clearance of all blades
from structures and/or components under
expected maximum load will be verified.

Before and after flight it will be verified that no
cracks are present. If cracks have been found,
the components with cracks shall be replaced

SUBPART C – CONTROL

AMC.RPA.C.1 Flight phase transition

AMC.RPA.C.4 Stability

The transitions from steady to turning flight,
climbing and descending without exceptional
pilot skills will be verified during flight.

The verification includes a test flight, in most
manual mode, in which the aircraft shall
maintain a stable flight for at least 1 second
when the pilot let’s go of the controls (throttle
may be an exception). A fully manual mode
without stability augmentation is excluded for
helicopter configurations.

AMC.RPA.C.2 Control response
The verification includes:
1) excessive free play and/or friction on all
actuators and control surfaces that could
inhibit smooth and direct response;
2) the maximum deflection of all flight controls.

AMC.RPA.C.5 Pilot controllability
The verification includes demonstration during
flight that the pilot can perform take-off, cruise
and landing maneuvers without exceptional
skills.

AMC.RPA.C.3 Controllability
The verification includes:
1) documentation in the Flight Manual of the
control mechanism;
2) demonstration of yaw, pitch and roll motions in the test flight.

AMC.RPA.C.6 Pilot intervention
Pilot flight path intervention will be verified by
demonstration in flight.

SUBPART D – ELECTRONICS

AMC.RPA.E.1 Primary electronics
Primary electronics are: actuators,
engine/motor control, data link, location sensor,
and board computer
The verification includes:
1) primary electronics are on board the aircraft;
2) proper mounting of the electronic parts.
If verification is not possible, due to
inaccessibility, document substantiation with
signed manufacturer statement shall be
provided.

AMC.RPA.E.2 Wiring
The verification includes that:
1) cables are connected according to the diagram;
2) color coded are according to the diagram;
3) the wires are properly mounted.
If verification is not possible, due to
inaccessibility, document substantiation with
signed manufacturer statement shall be
provided.
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AMC.RPA.E.3 Cable routing
Strain, slack, and cable routing not over sharp
edges will be verified for all wires.
If verification is not possible, due to
inaccessibility, document substantiation with
signed manufacturer statement shall be
provided.

AMC.RPA.E.4 Cable connections
All cables will be verified on correct connections
(no soldering in between).
If verification is not possible, due to
inaccessibility, document substantiation with
signed manufacturer statement shall be
provided.

signed manufacturer statement shall be
provided.

AMC.RPA.E.7 Wiring
Wiring diameter in accordance with electrical
load and wiring without kinks are verified.
If verification is not possible, due to
inaccessibility, document substantiation with
signed manufacturer statement shall be
provided.

AMC.RPA.E.8 Battery mounting
Properly battery mounting in such a way that
the battery cannot move during flight is verified.

AMC.RPA.E.5 Connections

AMC.RPA.E.9 Battery monitoring system

Adequately secured connection of electronic
devices and no unnecessary connections are
verified.
If verification is not possible, due to
inaccessibility, document substantiation with

The verification includes:
1) suitability of the specified battery (specifications) for the primary electronics;
2) availability of a sufficient battery monitoring
system.

SUBPART E – EQUIPMENT, SYSTEMS, AND INSTALLATIONS

AMC.RPA.EQ.1 Safety

“assisted mode” and “manual mode”) will be
verified during ground and flight test to perform
as documented and in a safe manner.

All documented modes and functions of
operation (such as “waypoint navigation”,
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SUBPART F – AEROPLANE

AMC.RPA.A.1 Stall speed
The airplane specified minimum operating speed
or actual minimum speed will be verified to be

at least 10% above the provided stall speed.
This requirement shall be tested in all available
flight modes.

SUBPART G – HELICOPTER

AMC.RPA.H.1 Yaw speed

verified in test flight for both yaw directions.

The sufficient rotation about the z-axis will be

SUBPART H – POWERPLANT

ELECTRICAL MOTOR

AMC.RPA.TE.3 Air intake

AMC.RPA.EM.1 Motor controller

The engine will be verified for the appropriate
operating temperatures.

The verification includes:
1) availability and capability of a motor controller;
2) appropriate operating temperatures.

COMBUSTION ENGINE
AMC.RPA.CE.3 Fuel system
Verification includes:
1) suitability for the used fuel type and pressure;
2) no fuel leaks in the system under pressure
during the operational test on the ground.

TURBINE ENGINE
AMC.RPA.TE.1 Fuel system
Verification includes:
1) suitability for the used fuel type and pressure;
2) no fuel leaks in the system under pressure
during the operational test on the ground.

AMC.RPA.TE.2 Fuel pump
Fuel pump qualification for the used fuel type
will be verified using the fuel pump data sheet.
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SUBPART J – DATA LINK

AMC.DL.2 Range
Fully functioning communication is verified during a distance communication test from all
possible azimuth angles at a distance of 1.2 times the maximum operating distance for the
RPA.

AMC.DL.3 Flight control
Communication with controls is verified not to be effected by payload data link operations.

AMC.DL.4 Safe mode
The verification includes the existence and proper functioning of the system with procedures
for the following circumstances (if applicable):
1. control failure due to failure of servo
2. fatal autopilot error;
3. loss of engine power;
4. low battery voltage;
5. loss of GPS signal;
6. radio control link failure;
7. RPS communication failure;
Proper functioning shall be tested:
(a) on the ground;
(b) during normal cruise flight.

AMC.DL.5 Electromagnetic compatibility
The RPAS will be verified to be functioning properly during a EMI check, focusing on to be
expected interfering frequencies (application dependent).
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Bijlage J
Afkortingen / abbreviations
ABL
AGL
AIC
AIP
AMSL
AOC
ATC
EVLOS
C
CAA-NL
CAA-UK
CPL
CTR
CV
D
DGB
DOA
EC
FL
Ft
G
GPS
ICAO
IenM
IFR
ILT
LPE
LVNL
MOA
NB
NB
NOTAM
OL
OVV
POA
PPL
ROC
ROC
RPAS
RPL
SERA
SMS
UAS
VFR
VLOS
VMS
VOF
ZZP

analysebureau luchtvaart bij ILT (bureau at CAA-NL for analyse of incidents)
above ground level - height (hoogte boven grond of water)
aeronautical information circular
aeronautical information publication (luchtvaartgids)
above main sea level – altitude (hoogte boven gemiddeld zeeniveau)
air operator certificate
air traffic control
extended visual line of sight
class C airspace (klasse C luchtruim)
Civil Aviation Authority – The Netherlands (ILT + DGB)
Civil Aviation Authority – United Kingdom
commercial pilot license
control zone (plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied)
commanditaire vennootschap
class D airspace (klasse D luchtruim)
directoraat generaal bereikbaarheid van het ministerie van IenM
design organization approval
European Commission
Flight Level – hoogte boven drukvlak (referentiedrukvlak van 1013.2 hectopascal)
feet - voeten (0,3048 m)
class G airspace (klasse G luchtruim)
global position system
international civil aviation organization (internationale burgerluchtvaartorganisatie)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
instrument flight rules (instrumentvliegvoorschriften)
Inspectie Leefomgeving en Transport (CAA-NL)
language proficiency endorsement
Luchtverkeersleiding Nederland (ATC The Netherlands)
maintenance organization approval
nota bene = let op (attention)
noorder breedte
NOtice To AirMen
ooster lengte
onderzoeksraad voor veiligheid (Dutch Safety Board)
production organisation approval
private pilot license
RPAS operator certificate
RPAS operator certificate
remotely piloted aircraft system(s)
recreational pilot license
Standard European Rules of the Air (Regulation (EU) No 923/2012)
safety management system (veiligheidsmanagement system – VMS)
unmanned aircraft system(s)
visual flight rules (zichtvliegvoorschriften)
visual line of sight (max 500 m van bestuurder en waarnemer, max 120 m AGL, VFR,
daylight, > 150 m van mensen en gebouwen)
veiligheids management system (safety management system - SMS)
vennootschap onder firma
zelfstandig(e) (ondernemer) zonder personeel
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