
Deze drone is een luchtvaartuig. Het luchtvaartrecht is van toepassing.

Als dronepiloot bent u 
verantwoordelijk voor het veilig 

gebruik van de drone.

Voor gebruik moet u
 de eigenaar van de drone registreren bij de nationale autoriteit 
(tenzij de eigenaar al is geregistreerd);

 ervoor zorgen dat het registratienummer van de eigenaar op de 
drone is vermeld en is geüpload in het systeem ter identificatie 
op afstand;

 de instructies van de fabrikant lezen en opvolgen;

 de verplichte online opleiding volgen en slagen voor het examen; 

 een praktische zelfopleiding volgen, en slagen voor een theorie-
examen bij een instantie die door uw nationale autoriteit is 
erkend.

Informeer hoe u zich moet 
registreren, hoe u opleidingen kunt 
volgen en waar u de drone mag 
gebruiken:

www.easa.europa.eu/drones/NAA

Overtredingen 
zijn strafbaar.
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Zorg voor een goede 
verzekering.

Vlieg niet hoger dan 120 meter 
boven de grond.

Controleer het gebied waar 
u de drone wilt gebruiken 
op no-flyzones en eventuele 
beperkingen.

Vlieg niet in de buurt van 
andere luchtvaartuigen of in 
de nabijheid van luchthavens, 
heliplatforms of plaatsen waar 
noodhulpdiensten actief zijn.

Houd de drone te allen tijde in 
het zicht.

Respecteer de privacy van 
anderen.

Houd de drone op een veilige 
afstand van mensen, dieren en 
andere luchtvaartuigen.

Maak geen doelbewuste 
opnames van mensen zonder hun 
toestemming en publiceer zonder 
toestemming ook geen foto’s of 
beeld- of geluidsopnames.

5m
Wanneer u in de buurt van 
mensen vliegt, activeer dan de 
lage snelheidsmodus en behoud 
een horizontale afstand van ten 
minste 5 meter (zonder lage 
snelheidsmodus ten minste  
30 meter).

Gebruik de drone niet om 
gevaarlijke goederen te 
vervoeren of goederen te laten 
vallen.

Breng uw nationale 
luchtvaartautoriteit onmiddellijk op 
de hoogte als uw drone betrokken 
is bij een ongeval waarbij een 
persoon ernstig of dodelijk gewond 
is geraakt of bij een ongeval met 
een bemand luchtvaartuig.

Modificeer uw drone niet. Enkel 
door de fabrikant aangeraden 
software-uploads zijn 
toegestaan.

Gebruik de drone zoals is 
voorgeschreven in de instructies 
van de fabrikant.
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