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DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Gelezen het verzoek van DD-Dronediensten, Ahrensburgerstraat 5, 6034 RX
Nederweert-Eind, initieel aanvraagnummer ILT 2017-47316 ontvangen op 12 mei
2017, contactpersoon dhr. J. Coolen, tel.: 06-10622532, e-mail: info@dddronediensten.nl.
Gezien
- de wijziging van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen die op 1
juli 2016 in werking is getreden, en
- de Beleidsregel mini- en microdrones;
zodat:
het mogelijk is om voor beroepmatig uit te voeren vluchten met een
microdrone (MTOM < 1 kg) of minidrone (1 kg < MTOM < 4 kg) voor derden
te kiezen voor een ROC of voor een ROC-light
- voor het vliegen met een minidrone:
o geen technische keuring vereist is voor de minidrone en in plaats van een
speciaal-BvL kan worden volstaan met een BvL-ontheffing;
o er een geringe (theoretische) bekwaamheidseis is voor de bestuurder
van de minidrone en in plaats van een RPA-L kan worden volstaan met een
BvB-ontheffing;
- voor de veiligheid van derden de volgende veiligheidszones zijn ingesteld:
o een standaard veiligheidszone van 50 m horizontaal tussen de micro/minidrone en derden (mensenmenigte, verkeer (vaar- en voertuigen),
aaneengesloten bebouwing en objecten), ook wanneer deze onder zeggenschap van de operator vallen. Geen ontheffing zal worden verleend voor
vluchten op kortere afstand;
o vluchten uitsluitend in luchtruim met klasse G (zonder het luchtruim boven
de Noordzee, de North Sea Area Amsterdam) mogen worden uitgevoerd en
er dus geen vluchten in een plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied (CTR)
met de luchtruimklasse C of D mogelijk zijn, ook niet in de niet voor drones
verboden delen van CTR’s1;
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Zie https://kadata.kadaster.nl/dronekaart/ met de vaste verboden gebieden. Deze
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o vluchten niet hoger dan 50 m boven grond of water of verder dan 100 m
van de bestuurder mogen worden uitgevoerd;
o de vlucht wordt uitgevoerd tot een hoogte van maximaal 40 meter (131 ft
AGL) boven de grond of het water binnen of onder een gebied waarin laag
mag worden gevlogen door civiele of militaire luchtvaartuigen;
o de vlucht uitsluitend wordt uitgevoerd tijdens de daglichtperiode en volgens
de algemene en zichtvliegregels (Visual Flight Rules -VFR), opgenomen in
SERA2;
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Gelet op de artikelen 2.1, eerste lid, 3.8, eerste lid, aanhef en onder a, en 3.19a,
eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet luchtvaart en op artikel 11, tweede lid
van de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen;

BESLUIT
Artikel 1
Ontheffing speciaal-BvL
1. Aan DD-Dronediensten 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 om beroepsmatig deel te nemen aan het luchtverkeer
met een mini drone:
- type 3D Robotic Solo met nationaliteits- en inschrijvingskenmerk PH-2IC
zonder dat deze voorzien is van een geldig bewijs van luchtwaardigheid.
Deze ontheffing is geldig tot en met 1 augustus 2020.

Artikel 2
Ontheffing RPA-L
Aan de volgende medewerker van de operator wordt ontheffing verleend van het
verbod, genoemd in artikel 2.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart, voor het
beroepsmatig maken van vluchten met het in het eerste lid genoemde
luchtvaartuig zonder in het bezit te zijn van een geldig bewijs van bevoegdheid
(RPA-L): Dhr. J. Coolen, geboortedatum 10 juli 1977.

gebieden zijn ook verboden met de ROC light vergunning.
2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0923&rid=4
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Artikel 3
ROC-light (niet gecertificeerd)
1. Een ROC-light vergunning wordt afgegeven aan DD-Dronediensten,
Ahrensburgerstraat 5, 6034 RX Nederweert-Eind (hierna ‘operator’ genoemd).
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2. De in het eerste lid genoemde operator voldoet aan de eisen voor een afgifte
van een ROC-light, voor vluchten tegen vergoeding, omdat en zolang de
onderneming beschikt over:
a.
b.

c.

minimaal één RPA met een ontheffing voor een speciaal-BVL en
geluidscertificaat voor een RPA 1kg < MTOM < 4 kg (PH-2IC);
een ontheffing bewijs van bevoegdheid RPA-L, voor minimaal één persoon
(Dhr. J. Coolen, geboortedatum 10 juli 1977) die de in onderdeel a
bedoelde RPAS bestuurt; en
een verzekering tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor dood of
letsel van derden of andere schade toegebracht aan derden, die voldoet
aan EG 785/2004.

Artikel 4
Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften en beperkingen verbonden:
a.
b.
c.

d.

e.

f.
g.

3

de vlucht wordt uitgevoerd tot een afstand van maximaal 100 meter van
de bestuurder;
de vlucht wordt uitgevoerd tot een hoogte van maximaal 50 meter (165 ft
AGL) boven de grond of het water;
de vlucht wordt uitgevoerd tot een hoogte van maximaal 40 meter (131 ft
AGL) boven de grond of het water binnen een gebied waarin laag mag worden
gevlogen door civiele of militaire luchtvaartuigen;
de vlucht wordt uitgevoerd minimaal 50 meter horizontaal van
mensenmenigten3, aaneengesloten bebouwing of kunstwerken, industrie- en
havengebieden daaronder begrepen, in gebruik zijnde autosnelwegen en
autowegen, in gebruik zijnde wegen waar een maximale snelheid van 80
kilometer per uur geldt, spoorlijnen, vaartuigen en voertuigen;
de vlucht wordt uitgevoerd in luchtruim met de klasse G (zie bijlage) met
uitzondering van North Sea Area Amsterdam, tijdens de daglichtperiode onder
de geldende luchtverkeersregels (waarbij de bestuurder van de minidrone
voorrang geeft aan al het andere luchtverkeer door zo snel mogelijk te dalen);
vliegen in civiele en militaire CTRs is niet toegestaan;
de vluchten worden uitgevoerd binnen ‘visual line of sight’ (VLOS);
de vlucht wordt niet uitgevoerd binnen een afstand van 3 km van een
ongecontroleerde luchthaven of een terrein dat geschikt is om tijdelijk en
uitzonderlijk te worden gebruikt, waarvoor krachtens artikel 8a.51 van de Wet
luchtvaart ontheffing is verleend, tenzij geen bezwaar bestaat bij de exploitant

> 12 personen
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h.

i.

van de luchthaven respectievelijk de houder van de ontheffing;
de vlucht wordt niet uitgevoerd door de bestuurder:
1°. indien deze in verband met zijn lichamelijke of geestelijke gesteldheid de
veiligheid van het luchtverkeer in gevaar brengt of in gevaar kan
brengen;
2°. indien hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet
of redelijkerwijze moet weten, dat het gebruik daarvan – al dan niet in
combinatie met het gebruik van een andere stof – de vaardigheid voor
het verrichten van die werkzaamheden kan verminderen;
3°. indien hij binnen de tien daaraan voorafgaande uren alcoholhoudende
drank heeft gebruikt;
4°. na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat:
i.
het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te
zijn dan 90 µg (negentig microgram) alcohol per liter uitgeademde
lucht, dan wel
ii.
het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te
zijn dan 0,2 mg (een vijfde milligram) alcohol per milliliter bloed.
5°. gedurende de tijd, waarvoor een rijverbod als bedoeld in artikel 162,
eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 geldt;
de houder van de ROC-light en de ontheffing(en) meldt:
1°. 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.ais-netherlands.nl
voor AIC-B 02/10
2°. ongevallen (=met gewonde(n) of dode(n)) na de hulpverleningsoproep via
112 direct aan:

de OVV (tel.: 0800 MELDOVV of 0800 6353 688).
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Artikel 5
Het handelen in strijd met deze beschikking is een strafbaar feit.
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Artikel 6
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 27 juli 2017.

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

Antoinette Schurink-v.d. Klugt
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Bijlage
Kaartje met luchtruim klasse G – het luchtruim boven de Noordzee is NIET
toegankelijk omdat daar tweezijdig radiocontact en Mode S SSR transponder
verplicht zijn. Voor gedetailleerde informatie over verboden gebieden4 zie ook
https://kadata.kadaster.nl/dronekaart/.
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Op basis van de luchtvaartwetgeving. De minister van Economische Zaken kan in
samenwerking met de provincies dronevluchten verbieden boven natuurgebieden, EHS en
Natura 2000 gebieden.
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Toelichting
De Beleidsregel micro- en minidrones die op 1 juli 2016 is ingegaan biedt de
mogelijkheid aan RPA operators om zonder technische toets van de RPA, met een
geringe bekwaamheidseis van de piloot en zonder eisen te stellen aan de
organisatie een RPA met een MTOM <= 4kg beroepsmatig in te zetten voor eigen
bedrijf of voor opdrachten (voor derden), rekening houdend met de volgende
veiligheidszones:
niet vliegt binnen een afstand van 50 m van alle vormen van verkeer op
land en water, aaneengesloten bebouwing, mensenmenigten en industrie
(ook niet wanneer deze onder controle staan van de operator);
niet vliegt boven 50 meter van de grond of het water (40 meter in laagvlieggebieden of beneden laagvliegroutes);
niet vliegt buiten 100 meter van de piloot;
niet vliegt in civiele en militaire CTRs en in voor de luchtvaart beperkte of verboden gebieden.
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Informatie over permanent verboden en beperkte gebieden is te vinden op de
dronekaart van het kadaster https://kadata.kadaster.nl/dronekaart/. Tijdelijk
beperkte of verboden gebieden worden gepubliceerd in een NOTAM. Actuele
NOTAMS moeten worden geraadpleegd door de RPAS piloot voorafgaand aan de
vlucht.
Voor vluchten in opdracht van of voor derden dient de operator te beschikken over
een bedrijfsontheffing, ROC of ROC-light.
Vluchten met een RPA zwaarder dan 4kg of vluchten waarbij men niet aan de
vereiste veiligheidszones kan voldoen (bijv het vliegen binnen 50 meter van een
object wanneer deze onder zeggenschap staat van de operator) mogen niet
plaatsvinden onder deze ROC-light. Voor dit soort vluchten zijn de eisen
vastgelegd in de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen. Zie www.ilent.nl
onder dronevliegers.
De Wet luchtvaart en privacywetgeving zijn ‘gewoon’ van toepassing op de houder
van een ROC light / ontheffinghouder. Dat betekent onder meer dat het verboden
is om op zodanige wijze aan het luchtverkeer deel te nemen dat daardoor
personen of zaken in gevaar worden of kunnen worden gebracht (art 5.3 Wet
luchtvaart). Degene die de drone bedient is (formeel als ‘gezagvoerder’) ervoor
verantwoordelijk dat de vlucht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de in of
bij de Wet luchtvaart gestelde regels (art 5.7 Wet luchtvaart). Voor iedere vlucht,
neemt de gezagvoerder kennis van alle gegevens en inlichtingen die voor de
uitvoering van de vlucht van belang zijn. Dat kan betrekking hebben op de
luchtruimstructuur (is het luchtruim ter plaatse niet voor mijn drone beperkt of
verboden), de minimum veiligheidsafstanden en weersomstandigheden die van
invloed kunnen zijn.
Qua privacy mogen bijvoorbeeld geen opnamen worden gemaakt van een
persoon, aanwezig in een woning of op een andere niet voor het publiek

Pagina 7 van 8
pagina’s (inclusief voorblad)

toegankelijke plaats (Wetboek van Strafrecht 139f).

Bezwaar
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Tegen deze beslissing kunt u binnen een termijn van zes weken na dagtekening
bezwaar indienen. Het bezwaar moet minimaal bevatten:

naam en adres indiener

dagtekening

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

gronden van het bezwaar

uw handtekening
Het bezwaar kan onder vermelding van ‘bezwaar’ gestuurd worden naar het
volgende adres:
Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Is er sprake van onverwijlde spoed? Dan kunt u de rechtbank van uw woonplaats
verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.
Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.
Deze beschikking wordt als PDF verstuurd aan:
Luchtvaartuigregister per e-mail: Info.register@ilent.nl;
Aviation approvals per e-mail: aviation-approvals@ilent.nl;
De aanvrager per e-mail: info@dd-dronediensten.nl.
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