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2Introductie

Wat is het DGLV?

Maakt deel uit van de FOD Mobiliteit en Vervoer

D G L Virectoraat eneraal ucht aart



3Reglementering in België

Invoegetreding

lente 2016



4Reglementering in België

 Risico’s tav derden en goederen op grond



5Reglementering in België

 Risico’s tav bemande toestellen in vlucht



6Reglementering in België



7Uitsluitend recreatief gebruik (1/1)

Beperkingen

 Drone waarvan de maximale massa lager is dan 1 kg

 In de privé sfeer – Privaat eigendom (bv: tuin), buiten de openbare
ruimte & vlieghoogte beperkt tot maximum 10 m

 Steeds het privé leven van anderen respecteren



8Klasse 2 (Laag risico) (1/4)

Beperkingen

 Drone waarvan de maximale massa lager is dan 5 kg 

 Buiten bevolkte zones & vlieghoogte beperkt tot 150 ft / 45 m.
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OO-11XX

Klasse 2 (Laag risico) (2/4)

Vereisten:

 Registratie van de Drone bij het DGLV

 Drone-bestuurder heeft de leeftijd van 16 jaar

 Attest van bevoegdheid als Drone-bestuurder

OO-11XX



10Klasse 2 (Laag risico) (3/4)

Attest van bevoegdheid als Drone-bestuurder (1/2)

 Aantonen een theoretische opleiding te hebben gevolgd betreffende
volgende onderwerpen:

Luchtvaartreglementering

Meteorologie

Navigatie

Technologie van het luchtvaartuig

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer



11Klasse 2 (Laag risico) (4/4)

Attest van bevoegdheid als Drone-bestuurder (2/2)

Slagen in een praktisch examen bij een examinator erkend door het DGLV.

De examinator attesteert het slagen van het 
examen en rapporteert het resultaat aan het 

DGLV.



12Klasse 1 (Matig tot verhoogd risico) ( 1/3)

Beperkingen

 Drone waarvan de massa ligt tussen 0 en 150 kg

 Vlieghoogte beperkt tot 300 ft / 91 m



13Klasse 1 (Matig tot verhoogd risico) ( 2/3)

Gezamelijke vereisten voor 1a & 1b :

 Registratie van de Drone bij het DGLV

 Drone-bestuurder heeft de leeftijd van 18 jaar

 Bewijs van Drone-bestuurder + minstens Medisch Certificaat LAPL

 Operationeel handboek

OO-11XX

OO-11XX



14Klasse 1 (Matig tot verhoogd risico) ( 3/3)

Klasse 1
(Onderverdeeld in 2 klassen)

Klasse 1a

Verhoogd risico voor

derden/goederen op grond en 

luchtvaartuigen in vlucht.

Vereisten:

 Toelating door het DGLV

 Drone met certificaat van 

overeenstemming

Klasse 1b

Matig risico voor derden/goederen

op grond en luchtvaartuigen in 

vlucht.

Vereisten:

 Verklaring toe te sturen aan het 

DGLV die ontvangst bevestigt



15Herhaling van de klassen (1/2)



16Herhaling van de klassen (2/2)

Straal 50 m

300 ft / 91 m

150 ft / 45 m

Straal 50 m

Klasse 2

Klasse 1b Klasse 1b

Klasse 1b

Klasse 1a

Klasse 1a

Klasse 1a

Klasse 1a



17Algemene regels (1/3)

 Vluchten zijn verboden in gecontroleerde zones, in actieve
gereglementeerde zones en in de buurt van luchthavens/heliports



18Algemene regels (2/3)

 Vluchten zijn verboden boven gevoelige industriële installaties
(electriciteitcentrales, raffinaderijen, …), boven gevangenissen, …

 Steeds de Drone in zicht houden



19Algemene regels (3/3)

 U moet een behoorlijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bezitten. 

 Op ieder moment de persoonlijke levenssfeer van anderen respecteren.



20Wie zal wat doen bij het DGLV
DGLV

Dienst
Vergunningen

Dienst
Techniek

Dienst
Operaties

Dienst
Luchthavens
en luchtruim

• Bewijs van Drone bestuurder
• Registratie Drone

• Ontvangstbevestiging verklaringen
• Operationele toelatingen

• Homologatie Drone

• Homologation oefenterreinen
• Reglementering luchtruim

Voor meer informatie, kijk op onze website:

http://mobilit.belgium.be/
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Goede vlucht iedereen!

Vragen ?


