
 
 

 
 
www.nlr.nl/dronecentre/       Royal Netherlands Aerospace Centre  July 2021 

Omzetting ROC-Light of RPA-L naar vliegvaardigheidsbewijs open A2 

Kom ik in aanmerking voor de omzetting? 

U komt in aanmerking voor een omzetting als houder van een geldig ROC-light ontheffing zoals is 
afgegeven door ILT én beschikt over het oorspronkelijke (digitale) theorie-examencertificaat zoals is 
afgegeven door een daartoe erkende opleidingsinstelling.  
Ook komt u in aanmerking als houder van een geldig RPA-L zoals is afgegeven door de ILT  

Het is hierbij belangrijk om te realiseren dat u na omzetting van een ROC-light ontheffing deze wordt 
ingetrokken en u geen gebruik meer kunt maken van de oorspronkelijke privileges (zie ook waar moet 
ik nog meer op letten?). In dat geval dient u te voldoen aan alle voorwaarden zoals die zijn gesteld voor 
vluchten in de open A1, A2 of A3 categorie. Voor het RPA-L zijn situaties denkbaar waarbij u ook nog 
kunt vliegen onder een ROC-houder. Daarom wordt een RPA-L (op dit moment) nog niet ingetrokken na 
omzetting. 

Wanneer kom ik niet in aanmerking? 

Omdat EASA een omzetting op basis van een ander (vlieg)bewijs (waaronder PPL, CPL, 
luchtverkeersleider) expliciet heeft afgewezen komt u niet in aanmerking voor deze omzetting indien u 

uw ROC-Light ontheffing op basis van een dergelijke gelijkstelling of anderszins heeft verkregen. 
Vanwege de specifiek gestelde leerdoelen dienen omzettingen te voldoen aan de vereisten zoals 
opgenomen in de Europese verordening (2019/947). Om dit te onderbouwen is het oorspronkelijke 
(digitale) theorie-examencertificaat nodig. Indien u dus niet (meer) beschikt over dit certificaat komt u 
ook niet in aanmerking voor de omzetting. 

Mocht u actief willen worden in de open categorie en niet in aanmerking komen voor de omzetting dient 
u hiervoor het reguliere traject te volgen. Zie voor meer informatie hierover: Heb ik een vliegbewijs 
nodig om met een drone te vliegen? | Rijksoverheid.nl.  

Per wanneer kan ik de omzetting aanvragen? 

Aanvragen tot omzetting van een ROC-light ontheffing of RPA-L kunt u indienen vanaf eind juli.  

Welke stappen moet ik nemen? 

1. U dient uw aanvraag in via een webformulier. Ga hiervoor naar https://roclightomzetting.nlr.nl/   
2. Hier treft u een document met opfrisinformatie en een document met specifieke aanvullende 

theorie die het verschil tussen de oorspronkelijke nationale leerdoelen en de Europese 
leerdoelen voor het vliegvaardigheidsbewijs open A2 invult. Beide documenten dienen de 
piloten waar u de omzetting voor aanvraagt aandachtig door te nemen.  

3. In het formulier vult u (per piloot) vervolgens de volgende gegevens in: 

a. Een verklaring dat u (namens) de houder van de ROC-light ontheffing / RPA-L verzoekt 
deze om te zetten naar een vaardigheidsbewijs voor de volgende piloten:  

b. Per piloot geeft u aan 
i. De volledige naam 
ii. De geboortedatum 
iii. Email adres 

iv. Nummer beschikking ROC-Light of brevet RPA-L 

v. Bij ROC-Light: de opleidingsinstelling waar destijds het theorie-examen is 
behaald en wanneer (dag-maand-jaar) dat is geweest 

vi. Dat de betreffende piloot verklaard beide documenten te hebben gelezen en 
begrepen1 

                                                           
1 Indien de betreffende piloot verdere vragen heeft over de toegestuurde informatie of deze niet 

begrijpt kunt u contact opnemen met een opleider, die hiervoor is aangewezen door het ministerie, om 

in te stromen in het reguliere opleidingstraject. In dat geval stopt de omzetting. Zie 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/vraag-en-antwoord/vliegbewijs-drone voor een lijst 

met aangewezen opleiders.   
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c. Dat u en de betreffende piloten toestemming geeft/geven dat het NLR de door u 
verstrekte gegevens verwerkt en aan de RDW verstrekt.  

En als bijlagen voegt u daarbij goed leesbare digitale kopieën toe van: 

d. Uw geldige ROC-light ontheffing dan wel uw geldige RPA-L 
e. Bij ROC-Light: theorie-examencertificaat van iedere piloot waarvoor u de omzetting 

aanvraagt 

4. Wanneer uw aanvraag tot omzetting is geaccepteerd en verwerkt ontvangt u een e-mail met 
een unieke link om uw vliegvaardigheidsbewijs bij RDW aan te vragen (let op, u ontvangt hier 
niet direct een reactie op, lees ook hoe lang duurt de omzetting).     

Hoe lang duurt de omzetting? 

Volledige omzettingsaanvragen (bestaande uit een volledig ingevuld en verstuurd webformulier met 
goed leesbare digitale kopieën van de ROC-light ontheffing en theoriecertificaat) worden per september 

in maandelijkse batches verwerkt. Dit betekent dat wanneer uw volledige aanvraag uiterlijk de 1e van 

de maand is ontvangen u dezelfde maand de reactie ontvangt. In individuele gevallen (bijvoorbeeld 
waar navraag bij u of derden voor nodig is), of bij grote aantallen aanvragen op hetzelfde moment kan 
de beoordeling langer duren.  

Wat kost het? 

Voor de beoordeling en verwerken van uw omzettingsverzoek brengt het NLR u geen kosten in 
rekening. De huidige aanvraagprocedure bij RDW brengt wel reguliere aanvraagkosten in rekening, 
waarbij het de bedoeling is dat er restitutie plaatsvindt via een cashback mogelijkheid. Er wordt 
onderzocht of betaling achterwege kan blijven. 

Tot wanneer kan ik een omzetting aanvragen? 

Om eindejaardrukte te voorkomen en om er voor te zorgen dat alle aanvragen voor de wettelijk laatst 
mogelijke datum zijn verwerkt dient uw volledige omzettingsaanvragen (bestaande uit een volledig 

ingevuld en verstuurd webformulier met goed leesbare digitale kopieën van de RPA-L of ROC-light 

ontheffing en theoriecertificaat) uiterlijk 31 oktober 2021 te zijn ontvangen.   

Wat moet ik doen als mijn aanvraag tot omzetting wordt afgewezen? 

Indien u niet in aanmerking komt voor de omzetting, omdat u bijvoorbeeld niet beschikt over de 
benodigde documenten of omdat u, bij navraag, niet voorkomt in de administratie van de door u 
genoemde erkende opleidingsinstelling, wordt uw aanvraag afgewezen. Hier wordt u van op de hoogte 
gesteld. Indien u het hier niet mee eens bent kunt u dit gemotiveerd aangeven via 
roclightomzetting@nlr.nl waarna een definitieve beslissing volgt. Let op, ook hiervoor geldt dat uw 
motivatie uiterlijk 31 oktober 2021 ontvangen moet zijn.   

Waar moet ik nog meer op letten? 

Indien u op basis van een RPA-L het vliegbewijs open A2 heeft aangevraagd wordt u geadviseerd uw 

RPA-L nog goed te bewaren. Het RPA-L biedt immers een bredere basis dan voor de open categorie 
vereist is en heeft ook een waarde in de specifieke categorie. Echter, omdat de specifieke categorie 

geen pilootbewijzen of equivalente bewijzen kent is het RPA-L daar niet één-op-één naar om te zetten. 
Daarnaast kunnen aanvullende privileges (zoals R/T, LPE of FI) zijn bijgeschreven op uw brevet. Ook 
hier is nog geen equivalent voor beschikbaar.  

Mocht u, ook na omzetting, de rest van dit jaar (2021) blijven opereren onder de nationale regelgeving 
dient u er voor te zorgen dat uw RPA-L geldig blijft (op eenzelfde wijze als u hiervoor deed).  

Bij het uitvoeren van vluchten met uw nieuwe vliegbewijs dient u er vanzelfsprekend voor te zorgen dat 
deze vluchten en alles daaromheen volledig aan de voorwaarden uit de open categorie voldoet (denk 

hierbij aan waar en wanneer mag je ergens vliegen en welke eisen gelden er voor de drone, zie 
hiervoor www.rijksoverheid.nl/drones). 
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