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Voorvallen met drones/RPAS
Het aantal gemelde voorvallen met recreatieve drones neemt in sterke mate toe, vooral over risicovolle interacties met de grote luchtvaart. Het aantal voorvallen met beroepsmatige Remotely Piloted
Aircraft Systems (RPAS) lijkt ook te groeien, maar minder snel dan bij de recreatieve drones. Als
schade optreedt, is dit bij RPAS meestal aan het toestel. Bij recreatieve drones treedt soms ook materiële schade bij derden op.
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aanmerking genomen dat eind mei 2016 (in
de grafieken aangeduid met 2016*) al aanzienlijk meer voorvallen met recreatieve drones zijn gemeld, dan in heel 2015.
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De ILT houdt alleen toezicht op het beroepsmatig gebruik van RPAS. Handhaving en toezicht op recreatieve
drones wordt door de nationale politie gedaan.
2
Het is niet uit te sluiten dat er voorvallen in het overzicht zitten van (illegale) beroepsmatige RPAS operatie.
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sprake was van een technisch probleem.

Desondanks zijn er recent verschillende voorvallen van risicovolle situaties gemeld (infringements. Voorbeeld: een RPAS vlucht in een
voor de bemande luchtvaart verboden luchtruim moest worden afgebroken omdat een
helikopter zeer laag door het gebied vloog).
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Uit figuur 6 blijkt dat het aantal processen
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Remotely Piloted Aircraft
Systems

Onbemande op afstand bestuurde luchtvaartuigen inclusief grondstation
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Notice to Airmen

Bericht aan luchtvarenden
met informatie over luchthaven of luchtruim

IFR

Instrument
Flight Rules

Instrumentvliegvoorschriften
die gelden naast algemene
vliegvoorschriften zoals: uitrusting, max. snelheid en
vlieghoogte.

VFR

Visual Flight
Rules

Zichtvoorschriften die gelden
naast de algemene vliegvoorschriften zoals vliegzicht en min.
vlieghoogte.

verbaal na een verdrievoudiging tussen 2013
en 2014, in 2015 stabiliseert. Aangemerkt
moet worden dat de aanduiding RPAS in deze
grafiek niet recreatieve toepassingen waren
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of tweezijdige schade. In zes van de in totaal
zeventien schadegevallen in de afgelopen drie
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