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Precisie-landbouw is in een land met beperkt gronda-
reaal een belangrijk instrument om oogstopbreng-
sten te maximaliseren. Met als inzet het bestaande 
cultuurgrondareaal optimaal en effectief te benutten, 
worden tractoren en oogstmachines met gps-bestu-
ringssystemen uitgerust. De opbrengst van een gewas 
wordt echter niet alleen bepaald door een optimaal 
grondgebruik, maar vooral ook door de gezondheid 
daarvan. Bij het monitoren van gewassen kunnen op 
afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA's of  drones)  

goede diensten bewijzen. De techniek van  drones  is 
zo ver ontwikkeld dat vluchten geprogrammeerd 
kunnen worden uitgevoerd en met sensoren bemes-
tingstekorten, het vochtgehalte van de bodem en de 
biomassa van het gewas kunnen worden gemeten. 
Met die informatie kan vroegtijdig worden ingegre-
pen of bijgestuurd. De mogelijkheden zijn legio. Maar 
hoe zit het eigenlijk met de commerciële inzet van  
drones  in de landbouw? Wat mag wel en wat niet? 

Het kabinetsstandpunt 

Bij brief van 2 maart 2015 (Tweede Kamer, vergaderjaar 
2014-2015, Kamerstuk 30806, nr. 28) hebben de Ministers 
van Veiligheid en justitie en Economische Zaken het kabi-
netsstandpunt over  drones  aan de Tweede Kamer ken-
baar gemaakt. Het kabinet ziet  drones  als een 'disruptieve 
innovatie': evident nieuwe kansen, maar ook lastig voor-
spelbare problemen. De opkomende innovatieve techno-
logie loopt vooruit op wet- en regelgeving die niet snel 
genoeg kan worden geactualiseerd. Dat levert in de dage-
lijkse praktijk natuurlijk spanningen op. Voor het kabinet 
is duidelijk dat sprake is van een kansrijke economische 
sector, waarin de rijksoverheid tot taak heeft om veilig-
heid te borgen, een internationaal gelijk speelveld te cre-
eren en ruimte te bieden voor innovatie. Tegelijkertijd 
ziet de rijksoverheid zichzelf als gebruiker van  drones  en 
legt zij zichzelf de taak op de sector te stimuleren en 
daardoor voor het bedrijfsleven kansen te creëren om 
succesvol te zijn op de Europese markt. Waar de inzet-
baarheid van  drones  door de politie, brandweer, defensie, 
voor bewaken en beveiligen, voor wetenschappelijk on-
derzoek en voor inspecties van infrastructuur wordt on-
derkend, vindt voor het gebruik van  drones  in het agro-
en natuurdomein door Alterra nog een verkenning plaats 
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(Kamerbrief van 28 augustus 2015, nr. 661936). Op grond 
van die verkenning beziet het Ministerie van Economi-
sche Zaken welke concrete acties nodig zijn. De Minister 
is overtuigd van kansrijk gebruik van  drones  in de land-
en tuinbouw en in de veeteelt voor de inspectie van land-
bouwgrond, kassen, bemesting en detectie van dierziek-
ten en locaties. Uit de verkenning door Alterra moeten 
voorstellen voor acties komen ten aanzien van kansen, 
maar ook over de maatschappelijke inbedding van het al 
of niet verder toepassen van  drones.  Eind 2015 zal Alterra 
haar onderzoek afronden. De landbouw zelf heeft de mo-
gelijkheden van  drones  al lang ontdekt. Een paar voor-
beelden.  Drones  kunnen data verzamelen die recht-
streeks in de terminal van een tractor kunnen worden 
ingelezen. Op die manier kan de tractor worden 'geïn-
strueerd' welke hoeveelheid meststoffen op welke locatie 
moet worden aangebracht.  Drones  zijn in staat de bio-
massa van een gewas vast te stellen, zodat vooraf duide-
lijk is wat de omvang van de oogst zal zijn, hoeveel trans-
portmiddelen nodig zijn om het geoogste gewas naar de 
verwerkende industrie te brengen en welke hoeveelhe-
den deze industrie precies te verwerken krijgt.  Drones  
zijn verder nuttig bij het bepalen van gewasschades (bij-
voorbeeld hagelschade) of het maken van hoogtekaarten 
voor de waterhuishouding. Ook schade veroorzaakt door 
aaltjes (nematoden) kan door de kleur van het bladgewas 
snel worden gesignaleerd, waarop een akkerbouwer di-
rect kan ingrijpen. Evident is dat  drones  in de moderne 
landbouw een zeer belangrijke rol gaan spelen. 

Huidige regelgeving slechts tijdelijk 

Bij het ontwerpen van regelgeving voor  drones  is de Eu-
ropese context vanzelfsprekend van belang. Uniforme en 
geharmoniseerde regelgeving is uitgangspunt om tot (1) 
gelijke veiligheidseisen en (2) een gezamenlijke Europese 
markt voor  drones  te komen. Daarvoor is nodig dat  dro-
nes  veilig in het Europese luchtruim worden geïntegreerd 
en voor bedrijven een acceptabele regeldruk wordt gebo-
den. De bevoegdheid om regels voor  drones  onder de 150 
kg vast te stellen ligt nu bij de individuele Europese lid-
staten. Dat zal in de nabije toekomst veranderen, waar-
door regelgeving op EU-niveau zal plaatsvinden. Europe-
se regelgeving zal naar verwachting in 2018 in werking 
treden. Tot die tijd geldt voor  drones  onder de 150 kg de 
nationale wetgeving. 

Regelgeving voor  drones  in Nederland 

De regelgeving voor  drones  is erg versnipperd. Het recre-
atief gebruik van  drones  valt onder de Regeling model-
vliegen. Die regeling kent de volgende eisen. Vliegen: 
• is niet toegestaan boven 120 meter; 
• is niet toegestaan boven mensenmenigten of aaneen-

gesloten bebouwing; 
• is niet toegestaan in het donker; 

is niet toegestaan binnen het verkeersgeleidingsge- 
bied van een gecontroleerde luchthaven of binnen 
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een afstand van 3 kilometer van een ongecontroleer-
de luchthaven; 
is alleen toegestaan binnen het zicht van de vlieger; 
is alleen toegestaan zolang voorrang wordt gegeven 
aan vliegtuigen, helikopters en al het andere lucht-
verkeer. 

Voor beroepsmatig gebruik is per 1 juli 2015 het Besluit 
van 23 april 2015 tot wijziging van het Besluit bewijzen 
van bevoegdheid voor de luchtvaart, het Besluit lucht-
vaartuigen 2008, het Besluit vluchtuitoefening en het Be-
sluit burgerluchthavens (regels voor op afstand bestuurde 
luchtvaartuigen) in werking getreden. Deze vier lucht-
vaartbesluiten zijn aangepast en aangevuld met een mi-
nisteriële regeling (Regeling op afstand bestuurde lucht-
vaartuigen), waarin inhoudelijke eisen voor het verkrijgen 
van een brevet voor de piloot, het bewijs van luchtwaar-
digheid van de  drone  en het certificaat voor de operator 
worden vastgelegd. De regeling geeft ook aan hoe een be-
drijf een erkenning kan krijgen om technische keuringen 
uit te voeren of om als opleidingsinstelling erkend te 
worden. 
Met beroepsmatig of commercieel gebruik wordt het ge-
bruik met een economisch of bedrijfsmatig oogmerk be-
doeld. Voor dergelijk gebruik verstrekt de Inspectie Leef-
omgeving en Transport (ILT) (namens de Minister van 
Infrastructuur en Milieu) bewijzen van bevoegdheid aan 
de piloot (vliegbewijs RPA-L), een bewijs van inschrijving 
in het luchtvaartregister (BVI) en een speciaal bewijs van 
Luchtwaardigheid (S-ByL) voor toestellen met een grond-
station en voor bedrijven die RPA-diensten aanbieden 
een RPAS Operator  Certificate (ROC).  Vliegscholen kun-
nen door ILT worden geregistreerd als RPAS-vliegschool 
met de modules Theorie en Praktijk en keuringsinstellin-
gen behoeven de Nationale bedrijfserkenning. 
Ook voor beroepsmatig gebruik gelden beperkingen: 
• niet hoger dan 120 meter; 
• 150 meter van mensenmenigten, aaneengesloten be-

bouwing en wegen waarop sneller mag worden gere-
den dan 80 km/u; 

• alleen bij daglicht; 
• 15 kilometer afstand van vliegvelden en luchthavens; 
• 50 meter van industrie- en havengebieden, vaar- en 

voertuigen, kunstwerken en spoorlijnen; 
• niet verder dan 500 meter vanaf de piloot. 

Juist vanwege de verschillende regimes is de handhaving 
vrij complex. Handhaving vindt bestuursrechtelijk, maar 
ook strafrechtelijk plaats. De Minister van Infrastructuur 
en Milieu kan bij overtreding van de regelgeving het be-
wijs van bevoegdheid voor de besturing van een  drone,  
het speciaal ByL en het  ROC  schorsen. Verder is intrek-
king mogelijk. Aan de ambtenaren van ILT is het nale-
vingstoezicht opgedragen. Daarnaast zijn de in art. 141 
Wetboek van Strafvordering bedoelde ambtenaren met 
toezicht belast. Dat strafrechtelijk toezicht heeft betrek-
king op naleving van het verbod een  drone  te besturen 
zonder bewijs van bevoegdheid, een speciaal-BvL of een  
ROC  en de daarmee samenhangende verplichtingen. Be-
roepsmatige vliegers dienen incidenten te melden bij het 
Analysebureau Luchtvoorvallen (ABL) van de ILT. 

Aansprakelijkheid 

Voor beroepsmatig gebruik van  drones  geldt dat ILT op 
grond van de Luchtvaartwet controleert of aan de verze-
keringsplicht gebaseerd op de Verordening (EG) 
nr. 785/2004 is voldaan. ILT verleent pas certificaten om 
te vliegen als de verzekeringsplicht is geregeld. De aan-
sprakelijkheid voor luchtvaartuigen is niet standaard ge-
dekt via een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrij-
ven (AVB). Voor dit risico zal dus een aparte verzekering 
moeten worden afgesloten. 

Betekenis voor de praktijk 

De dronesmarkt en het gebruik van  drones  zijn sterk in 
ontwikkeling. De verwachting is dat de toepassingsmoge-
lijkheden van  drones  snel zullen toenemen en de inzet 
van  drones  in de landbouw een 'grote vlucht' zal nemen. 
Het gebruik van  drones  voor commerciële doeleinden is 
via een woud van regels gereguleerd. Het toezicht op na-
leving is complex, waardoor onduidelijk is waar verant-
woordelijkheden liggen. De regelgeving kan de actualiteit 
absoluut niet volgen. Kabinet én sector zullen daarom 
met kracht moeten inzetten op toekomstbestendige re-
gelgeving die de belangen die samenhangen met de inzet 
van  drones  in balans brengt en tegelijkertijd ruimte biedt 
voor het bedrijfsleven. 
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