
Nieuwe regelgeving m.b.t.
modelvliegen en drones.

ARMC  Aero Dynamic

Eisen waaraan de vliegclub dient te voldoen Eisen waaraan de de leden dienen te voldoen

Eisen waaraan de de leden dienen te voldoen

Exploitatienummer: 
Dit is een nummer dat gekoppeld is aan de Houder/Piloot van één of meerdere  drones.
Dit nummer dient aangevraagd te worden bij het RDW. (vanaf 01-01-2021). Alle modellen zwaarder 
dan 250 gram vliegklaar van de Exploitatienummerhouder, dienen van dit nummer voorzien te zijn. Modellen onder 
250 gr met camera dienen ook een exploitatienummer te hebben.

Kosten:
Aan het aanvragen van het Exploitatienummer zijn kosten verbonden. 
De eerste aanvraag kost 20 Euro. Daarna dient elk jaar 11 Euro betaald te worden voor verlenging van het 
Exploitatienummer. Er komt een speciaal portal bij de RDW waar men e.e.a. kan invullen. (op dit moment nog niet in 
gebruik) Wij zullen jullie informeren wanneer dit portal actief is.

Erkenning en vergunning modelvliegveld
De erkenning kan nog niet aangevraagd worden bij IL&T. Wij worden geïnformeerd over de datum waarop dit mogelijk 
wordt en hoe dit aangevraagd moet worden.
Er zal geprobeerd worden om een soort “generieke” vergunning op te stellen die voor de meeste clubs voldoet. 
Hierdoor hopen we de kosten van de vergunning te kunnen drukken. Een en ander zal nog wel even duren: 
werkgroepen gaan aan de gang om invulling te geven aan de regelgeving en de inhoud van de vergunning. Er is 
voldoende tijd voor tussen nu en 1-1-2023 en men denkt in het voorjaar van 2022 ermee klaar te zijn. Ondertussen 
kunnen we blijven vliegen op grond van de huidige per 1-1-2021 aangepaste Regeling Modelvliegen.

Vliegbewijs:
Een vliegbewijs is voor modelvliegers, die in clubverband op een modelvliegveld vliegen, niet noodzakelijk. Het 
veiligheidsbrevet of KNVvL brevet volstaat vooralsnog tijdens de overgangsperiode tot uiterlijk 1-1-2023. In alle 
andere gevallen is een Dronebewijs vereist. De verwachting is dat het veiligheidsbrevet en/of clubbrevet blijft bestaan 
na 1-1-2023.

Vliegen in clubverband vanaf 01-01-2021  tot 31-12-2022

In het bezit zijn van een exploitatie nummer voor;
Alle luchtvaartuigen zwaarder dan 250 gram en onder de 
250 gram indien voorzien van  Camera of andere 
voorziening, die persoonlijke data kan registreren. 

Lid zijn van de vereniging 
In het bezit van een veiligheidsbrevet. Voorlopig is dit het 
KNVvL brevet voor jouwklasse . (Motor / Zweef)
Indoorvliegen en vliegen op Bussloo is een clubactiviteit 
dus gelden de zelfde regels. 

Vliegen in clubverband vanaf  01-01-2023

Eisen waaraan de vliegclub dient te voldoen

De vereniging dient een erkenning aan te vragen m.b.t. 
het vliegveld zodat dit een officiële status krijgt.  Dit moet 
voor 31-12-2022 geregeld zijn.

Maximale toegestane vlieghoogte op vlieglocaties van
de vereniging is 300m.

Algemeen:  
Deze tabel tracht vereenvoudigd weer te geven de nieuwe regelgeving m.b.t modelvliegtuigen en drones zoals die 
ingaat per 01-01-2021
Begrippen:  
Drone , Modelvliegtuig (heli, zwever, motorkist, straalkist, RC para etc.) 
Hierin wordt geen verschil meer gemaakt In de nieuwe regelgeving wordt gesproken over DRONES. Hiermee worden 
alle luchtvaartuigen lichter dan 25 kg bedoeld welke onbemand vliegen.

Eisen zijn nog niet geheel duidelijkEisen zijn nog niet geheel duidelijk 
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Geen exploitatie nummer. Geen exploitatie num.

Geen dronebewijs geen examen plicht, 
doornemen handleiding is 
voldoende 

KNVvL brevet voor de klasse geen examen plicht, 
Basis veiligheids regelement KNVvL doornemen handleiding is 

voldoende 

Voorzien Exploitatie nummer
KNVvL brevet voor de klasse
Basis veiligheids regelement KNVvL

https://www.dutchdroneacademy.com/eu-vliegbewijzen/earlybird/

https://www.knvvl.nl/modelvliegsport/nieuws/nieuws-over-nieuwe-regeling-modelvliegen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/11/10/europese-droneregels-voor-piloten-die-met-modelvliegtuigen-vliegen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/11/10/europese-droneregels-voor-piloten-die-momenteel-recreatief-vliegen

Vlieg hoogte max 300m Vlieghoogte max 120 m

al naar gelang de klasse A1,A2 en A3 diverse eisen
 en beperkingen.

Geen beperkingen zoals genoemd in de klassen A1 t/m A3 

Vliegen in clubverband vanaf  01-01-2021  
op Clubveld of tijdens club activiteit bijv.

 indoor of watervliegen Bussloo 

CE label:
Drones en modelvliegtuigen krijgen een CE label.  C0 t/m C4.  Bestaande drones en modelvliegtuigen maar ook de 
zelfbouw drones en modelvliegtuigen krijgen het CX label. Voorlopig hebben we per 1-2-2021 dus allemaal CE label 
CX.  Zelfbouw blijft altijd een CE Label CX houden. 
Nieuwe Drones en modelvliegtuigen krijgen van de fabrikant een CE label mee. 

Sub Categorie:
Er zijn voorlopig 3 sub categorieën  A1 t/m A3  De categorie bepaald de eventuele restricties  die aan het vliegen 
gesteld worden. Zie de tabel in deze link
 https://www.dronewatch.nl/europese-droneregelgeving/ 
Als clublid  en vliegend op een goedgekeurd veld voorlopig geen bijzondere beperkingen !!

Categorie:
Er komen een tweetal categorieën nl. de "Open" en "Specific" categorie.    De hobby vlieger zal komen in de "Open" 
categorie. 

opleiding en examen bij 
erkend instituut. Nu tussen 40-
190 EUR

Drone bewijs A1/A2/A3
 Voorzien Exploitatie nummer

Algemene regels vanaf 01-01-2021

Wellicht nog een paar interessante links

Kist vliegklaar zwaarder dan 250 gram  tot 25 kg
met of zonder camera

Kist vliegklaar zwaarder dan 250 gram  tot 20 kg
met of zonder camera

Geen drone bewijs 
 Voorzien Exploitatie nummer Voorzien Exploitatie nummer

Vliegen niet in clubverband vanaf  01-01-2021
op een niet aangewezen veld  z.g. wildvliegen

Drone vliegklaar lichter dan 250 gram Drone vliegklaar lichter dan 250 gram

Kist vliegklaar lichter dan 250 gram met camera Kist vliegklaar lichter dan 250 gram met camera
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