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“

Onbemande luchtvaartuigen, unmanned aircraft (UA), unmanned

aircraft systems (UAS), meestal ‘Drones’ genoemd, betreffen een aircraft systems (UAS), meestal ‘Drones’ genoemd, betreffen een 

luchtvaartsector die snel groeit 

De civiele toepassingen zijn grenzeloos

De grote expansie zowel in Europa als wereldwijd vindt plaats op 

allerlei gebieden



CIVIELE 

TOEPASSINGEN

TOEPASSINGSGEBIEDEN O.A.

Ingezet voor:

� Risicovolle operaties

Hulpverlening

en 

reddingsacties

Detectie en 

monitoren van 

gevaarlijke 

situaties

Inspectie van 

bv dijken, 

wegen en 

pijpleidingen

TOEPASSINGSGEBIEDEN O.A.� Risicovolle operaties

� Langdurige operaties

� Economische 

overwegingen Detectie van 

illegale acties
Monitoren 

van 

mensenmassa’s

Research en 

monitoring van 

milieu en 

natuurlijke 

hulpbronnen



Drones 
zoeken 
wiet in 
Limburgse Limburgse 
gewassen



Drone 
voor 
technische technische 
inspectie



“
Deze onbemande luchtvaartuigen variëren van zeer kleine consumententoestellen 

tot grote toestellen, vergelijkbaar met bemande luchtvaartuigen



Probleem

� Basic Regulation (EC)216/2008: Onbemande luchtvaartuigen < 150kg onder nationale wetgever

� Fragmentatie drone wetgeving in EU bemoeilijkt grensoverschrijdend gebruik van onbemande 

In de Europese Unie neemt vooral de groei van 

kleinere drones snel toe

� Fragmentatie drone wetgeving in EU bemoeilijkt grensoverschrijdend gebruik van onbemande 

luchtvaartuigen (UAS) en de ontwikkeling van een  ‘Single EU Market’ 

Oplossing: 

� Maatregelen tot harmonisatie door nieuwe Uniforme wetgeving in de EU door een nieuwe Basic

Regulation

� EASA ontwikkelt regelgeving voor recreatief en commercieel te gebruiken drones 



Wettelijk kader:   

�drone operatie centraal, gebaseerd op: Proportionaliteit,  Risico en Performance 

� drie categorieën met verschillende veiligheidseisen in verhouding tot risico’s: 

Advance Notice of Proposed Amendment (A-NPA)2015-10 door EASA

� drie categorieën met verschillende veiligheidseisen in verhouding tot risico’s: 

Open (laag risico): geen noodzaak tot autorisatie 

Specific (medium risico): noodzaak tot voorafgaande autorisatie door competente 

autoriteit met mitigerende maatregelen op basis van operationele risico analyse

Certified (hoog risico): noodzaak tot certificering van de UA, brevettering van de piloot op 

afstand en de goedkeuring van de operator door de competente autoriteit  



�December 2015: Technical Opinion

�Augustus 2016:  ‘Prototype Commission Regulation on Unmanned Aircraft Operations’ voor de 

‘Open’ en ‘Specific’ categorieën

�Mei 2017: Notice of Proposed Amendment , NPA 2017-5, die rekening heeft gehouden met 

Notice of Proposed Amendment (NPA)2017-5 door EASA

�Mei 2017: Notice of Proposed Amendment , NPA 2017-5, die rekening heeft gehouden met 

internationale ontwikkelingen 

= openbaar consultatiedocument voor commentaar door de burgers van de EU tot 15 

september 2017

NPA 2017-5(A): bevat met name de Regeling + Annexen

NPA 2017-5(B): bevat gedetailleerde beschrijving van Impact Assessment door EASA



� Noodzaak voor ‘crossborder’  UAS operaties en voor eisen in verband met de ’Single European

Market’ 

� Nieuwe ondernemers en producenten voor onbemande  luchtvaartuigen vergeleken met die van de 

bemande luchtvaartuigen:

Aspecten die geleid hebben tot de nieuwe regelgeving 

- - vele piloten op afstand hebben niet voldoende kennis en ervaring met de wereld van de luchtvaart

- het risico van onverantwoordelijk gedrag door piloten op afstand is groter

- het spectrum van UAS is zeer breed en gevarieerd

� Snel veranderende UAS technologie en een zich snel ontwikkelende markt



� Risico’s op de grond (accidenten en incidenten voor personen of sensitieve gebieden)

� Risico’s in de lucht voor botsingen met bemande luchtvaartuigen

� Overtredingen van privacy, data protectie en beveiliging

De volgende problemen moesten worden aangepakt

� Overtredingen van privacy, data protectie en beveiliging

� Barrières voor de markt, lasten voor de industrie (vele technische eisen), onvoldoende potentieel 

voor innovatie  en ontwikkeling 



Hoofddoel

� ‘To ensure an operation-centric, proportionate, risk-and performance based regulatory framework

for all UAS (Unmanned Aircraft Systems) operations in the open and specific category

� Zo laag mogelijk houden van het risico van de operaties:

in de open category:   door een combinatie van beperkingen, operationele regels en 

NPA 2017-5 

in de open category:   door een combinatie van beperkingen, operationele regels en 

competentie eisen voor de piloot op afstand als ook technische eisen 

voor UAS 

in de specific category: door een systeem gebaseerd op een risicoanalyse door operator of 

doordat de operator een standaard scenario volgt voor de operatie of 

wanneer de operator in het bezit is van een certificaat met privileges  

Niet te behandelen: de certified category



Grenzen: 

� operaties tot  een maximum gewicht van 

de UAS van 25kg; 

� een maximum hoogte van de grond tot 

120m met een uitzondering voor vaste 

‘Open’ categorie  

Onderverdeling:

� gewicht van de UAS naar klasse 

(<250g;<900g;<4kg;<25kg:aangeduid als 

C0;C1;C2;C3 en C4 ) 

� afstand tot mensen (op de grond) A1,A2 en A3  

� maximum hoogte van operatie boven de grond120m met een uitzondering voor vaste 

obstakels boven 120 m en wel tot 50 

meter boven het obstakel op verzoek van 

diens eigenaar 

� slechts VLOS (Visual Line of Sight)

� maximum hoogte van operatie boven de grond

� leeftijd en competentie van de piloot op afstand

� technische eisen van de UAS

� registratie van de UAS

� elektronische identificatie en geofencing



De hoofdverdeling: naar subcategorie A1,A2 en A3 in verband met de afstand tot mensen, 

respectievelijk:

� Vliegen over mensen heen A1

� Vliegen dicht bij mensen A2

� Vliegen ver weg van mensen A3

‘Open’ categorie  

� Vliegen ver weg van mensen A3

Samen met andere beperkingen, operationele regels, technische eisen en competentie eisen voor de 

piloot op afstand heeft dit tot een schema geleid dat er als volgt uitziet 
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� Technische eisen: voor alle UAS behalve voor privé gebouwde UAS

� Registratie, elektronische identificatie en geofencing:  voor allen behalve klasse C0 en privé 

gebouwde toestellen met een gewicht tot 250 gram

Technische eisen, registratie, elektronische identificatie en geofencing

� Geofencing:  vermindert het risico gevaar in de lucht, door virtuele afbakening van no-fly zones  

zoals ter bescherming van vliegvelden en gevaarlijke installaties 

� Registratie en elektronische identificatie vergroot de mogelijkheid tot actie tegen gevaarlijk 

optreden van de operator en privacy inbreuk



Structuur: 3 Secties:(1) Algemene informatie; (2)Hoofd principes ; (3)de Regeling 

Regeling:  introductory recitels en 16 Artikelen

� Artikel 1: inhoud van de Regeling: operaties in de open  en specific categorie 

� Artikel 4: Open Category ; 

� Artikel 5: Specific Category

NPA 2017-5(A)  

Annex I (Part UAS) Subpart A en B bij UAS operaties in de ‘Open’ en ‘Specific’ categorie: 

� Eisen zoals voor registratie

Annex I (Part UAS) Subpart C bij UAS operaties In de ‘Specific’ categorie:

� Light UAS Operator  Certificate (LUC) 



6 Appendices bij Annex I stellen: 

� Product eisen voor de 5 verschillende klassen drones in de open categorie (C0, C1, C2, C3, C4) en

� Eisen voor UAS (component parts) componenten:  het geofencing- en het identificatie systeem   

Voldoen aan producteisen door CE marking

NPA 2017-5(A)  

In Annex II (Part MRK): EC eisen voor “making available on the market” gericht op producenten en verkoop 

organisaties  (naast eisen van EC Regulation 767/2008)



De specific categorie (met een medium risico) 

� Met het oog op de inherente risico’s  noodzaak  tot voorafgaande autorisatie door de competente 

autoriteit waarbij men rekening houdt met mitigerende maatregelen op basis van een operationele 

risicoanalyse.  

‘Specific’ categorie  

risicoanalyse.  

� Voorzien zijn tevens een aantal duidelijke standaard scenario’s waarbij een verklaring door de 

operator al voldoet.

� Behalve standaardscenario’s op EASA level zijn alternatieve scenario’s op MS (Member State) level

mogelijk.

� Bovendien heeft de operator de mogelijkheid  tot het aanvragen van een ‘light operator 

certificate’(LUC) met privileges voor de autorisatie van betreffende operaties (Subpart C)



Artikel 14: 

Voor Modelluchtvaartuigen speciale lichtere

eisen; drie opties:

� Lidstaten mogen speciale autorisatie 

uitgeven aan modelclubs- en associaties, 

die afwijken van de UA regelgeving

Artikel 10: Operators buiten EU:

� Onder de Regeling;

� Competente autoriteit voor Registratie is 

die van het land van de operatie;

� Certificaten voor piloot op afstand 

acceptabel indien vergelijkbaar met land 

NPA-2017-5

Andere belangrijke aspecten

die afwijken van de UA regelgeving

� Operaties kunnen uitgevoerd worden in 

speciale zones aangeduid door Lidstaat 

� Operaties kunnen worden uitgevoerd in 

de open categorie in overeenstemming 

met operationele beperkingen 

aangegeven in subcategorie A3 van de 

open categorie

acceptabel indien vergelijkbaar met land 

van operatie    

Artikel 12: UA zones:

� Hoge mate van flexibiliteit

� EASA lidstaten kunnen UA zones instellen 

in hun territoir waar operaties hetzij 

worden verboden of beperkt hetzij waar 

bepaalde eisen worden gemitigeerd



U-SPACE

EU launches

drone 

24

drone 

airspace plan 



De periode 

van de ‘public 

consultation’ 

voor de NPA 

sluit op 

15 september 

EASA zal na alle commentaren verzameld te hebben een Comment Review

Document  (CRD) opstellen   

EASA zal eind 2017 haar slotopinie voorleggen aan de Europese  Commissie 15 september 

2017

EASA zal eind 2017 haar slotopinie voorleggen aan de Europese  Commissie 

voor een update van de UA wetgeving in de Europese Unie
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