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‘Drones komen goed van pas in de ontwik-
keling van slimme steden,’ zegt de Truiense 
burgemeester Veerle Heeren. ‘Ze kunnen 
gegevens verzamelen, parkeergedrag moni-
toren of een gebied in beeld brengen. En dat 
is nog maar het begin. Bedrijven kunnen 
in de nieuwe Drone Port in Brustem naar 
hartenlust experimenteren en groeien. Dat 
deze unieke site in onze stad wordt ontwik-
keld, biedt veel mogelijkheden. Niet alleen 
voor onze stad maar voor het hele land.’ 
Op de Open Wervendag begin mei be-
zochten al 400 nieuwsgierigen het terrein 
waar sinds december gebouwd wordt aan 
de eerste bedrijvencampus en incubator 
van de drone-industrie. In 2019 wordt de 
campus in gebruik genomen als een test- en 
businesscentrum voor drones. Stijn Bijnens 
is de trotse CEO van de regionale luchtha-
ven LRM: ‘Omdat hier ook nog reguliere 
luchtvaartactiviteiten plaatshebben, leren 
deze twee totaal verschillende systemen 
hetzelfde luchtruim delen. De luchtvaart-
sector verandert in ijltempo, wij willen 
met deze nieuwe site op de kruisbestuiving 
inspelen.’ De dronesector krijgt voorrang, 
maar in de loods van de regionale luchtha-
ven is er plaats voor 55 vliegtuigen. Vanuit 
de controletoren krijg je een 360°-zicht op 

de startbaan, de taxitrack en het platform. 
De landingsbaan van het oude militaire 
vliegveld is met 2,4 kilometer een van de 
langste in ons land. Maar er is ook nog 
plaats genoeg om te experimenteren in drie 
outdoortestzones waar hoger gevlogen kan 
worden dan normaal toegelaten. In dit alles 
werkt de stad Sint-Truiden samen met de 
Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, 
de Provinciale Ontwikkelingsmaatschap-
pij POM Limburg en Limburg Regional 
Airport Brustem. Drone Port zal deel uit-
maken van het netwerk van de Limburgse 
incubatoren.

De VVSG en EUKA slaan de handen in elkaar
Op 23 april hebben de VVSG en de Vlaam-
se dronecluster EUKA een samenwerkings-
overeenkomst ondertekend voor verorde-
ningen en innovatie. Ook voor Wim Dries, 
algemeen voorzitter van de VVSG, zijn 
drones een belangrijk instrument binnen 
het smart-city-verhaal: ‘Denk maar aan een 
goede verstandhouding tussen drone-ope-
ratoren bij het opstellen van gemeentelijke 
verordeningen of bij de inzet van drones 
om verkeerssituaties of bouwprojecten op 
te volgen. De sectorgerichte strategie van 
EUKA en de grote kennis en netwerking 
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Weten waar ze vliegen

Drones bieden 
geweldige 

mogelijkheden voor 
de privésector en de 

lokale overheden, 

maar ze vormen ook 
een gevaar. Om het 

gebruik ervan in goede 
banen te leiden slaan 

de sector van de 
drones, EUKA, en die 

van de gemeenten, 
de VVSG, de handen 
in elkaar op het oude 

vliegveld van Brustem 
bij Sint-Truiden waar 

een nieuwe drone-port 
wordt gebouwd.
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met een tijdelijk verbod op het gebruik 
van drones of met een lokale mel-
dingsplicht. Het spreekt voor zich dat 
de drone-operatoren niet altijd tijdig 
kunnen aangeven waar en wanneer de 
vlucht zal doorgaan. Als het weer niet 
goed zit voor een geplande vlucht is 
er veel administratief werk voor niets 
geweest. 
Zowel de meldingsplicht als de wens 
om geen gemeentelijke verordeningen 
in te voeren, zijn gerechtvaardigd en 
daarom kan een tijdig en goed contact 
tussen de lokale besturen en drone-
operatoren gestimuleerd worden. 
EUKA en de VVSG engageren zich al-
lebei om hierover de lokale besturen en 

de operatoren te informeren. Intussen 
besloot het Directoraat-Generaal voor 
de Luchtvaart wel om een verzoek tot 
vernietiging van een aantal gemeente-
lijke verordeningen in te stellen bij de 
Raad van State. Dit najaar zal duidelijk 
worden of de gemeente bevoegd is.

Innovatie in de dronesector
De VVSG wil niet alleen helpen de vi-
olen te stemmen over het dronegebruik 
in gemeenten, ze wil ook een bijdrage 
leveren aan innovatieve projecten met 
drones. ‘Drones zullen maatschappe-
lijk gemakkelijker aanvaard worden 
als de politiediensten illegale vluchten 
uit de lucht kunnen halen of als ze bij 
andere onregelmatigheden kunnen 
ingrijpen,’ zegt EUKA-clustermanager 
Mark Vanlook. 
Daarnaast werkt de VVSG het project 
SAFIR mee uit, Safe and Flexible Inte-
gration of Initial U-Space services in a 
Real airspace Environment, in de regio 
Antwerpen. Het is een realisatie van 
een consortium van Belgocontrol met 
de organisatie UNIFLY en wil nagaan 
op welke wijze drones geïntegreerd 
kunnen worden in landbouw- en 

Toelating of verklaring luchtvaartautoriteit
Minstens tien dagen voor de eerste vlucht van een Klasse-1A-
drone (belangrijke vluchten in de openbare ruimte of boven een 
mensenmassa) moet de operator een toelating aanvragen bij het 
Directoraat-Generaal van de Luchtvaart. Na analyse beslist het 
Directoraat over de toelating.  
Minstens tien dagen voor de eerste vlucht van een Klasse-
1B-drone (zoals fotografie in de openbare ruimte) moet de 
exploitant een verklaring bezorgen aan het Directoraat. Per 
vlucht kan maar één piloot en één plaats opgegeven worden, 
desgevallend met meerdere toestellen.

Tegen komend najaar wordt een Drone Mapping Platform 
opgezet (UTM), in samenwerking tussen de luchtverkeersleiding 
Belgocontrol en de organisatie UNIFLY. Dat zal in de eerste plaats 
toegankelijk zijn voor de politie. 

Het centrale aanmeldingsformulier voor drone-operatoren: 
mobilit.belgium.be; luchtvaart; drones
Gemeenten kunnen een toegang tot dit centrale register 
aanvragen via rpas.ops@mobilit.fgov.be.

Mark Vanlook:  
‘Drones zullen maatschappelijk gemakkelijker aanvaard 
worden als de politiediensten illegale vluchten uit de lucht 
kunnen halen of als ze bij andere onregelmatigheden  
kunnen ingrijpen.’

die de organisatie de voorbije jaren 
heeft opgebouwd, kunnen bijdragen 
tot het samen organiseren van evene-
menten of het samen opvolgen van de 
proeftuinen om drones te gebruiken.’

Counter Drone-strategieën
Liever dan het vliegen met drones te 
verbieden, willen lokale besturen we-
ten waar er vliegen en of ze legaal vlie-
gen. Het centrale aanmeldingssysteem 
op het niveau van het Directoraat-Ge-
neraal voor de Luchtvaart bij de FOD 
Mobiliteit was tot voor kort niet toe-
gankelijk voor de politie en gemeen-
ten. Daardoor ontstonden de voorbije 
jaren veel gemeentelijke verordeningen 
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stadsgebieden. Er worden veel mogelijkheden onder-
zocht, zoals het leveren van medisch materiaal tussen 
ziekenhuizen, de beveiliging van de haven en ver-
keersmanagement. De VVSG zal een bijdrage leveren 
aan de adviesraad, waarin ook federale ministeries, 
Vlaamse agentschappen en kennisinstellingen verte-
genwoordigd zijn, en krijgt toegang tot de informatie 
en de resultaten van het project. Na de eerste tests in 
2019 op Drone Port in Sint-Truiden volgt de uitrol in 
de haven van Antwerpen.
Maar de VVSG volgt ook heel concreet de bouw van 
de campus Drone Port op het vliegveld van Brustem 
mee op. Op basis van die experimenten kunnen aan-
bevelingen gericht worden tot de bevoegde overheden 
op Europees, federaal, Vlaams en lokaal niveau. Ook 
dronecluster EUKA is bij het project betrokken en 
krijgt een plaats in het gebouw. Door de samenwer-
king met EUKA kan de VVSG ook de output terug-
koppelen naar de Vlaamse lokale besturen. •

TOM DE SCHEPPER IS VVSG-STAFMEDEWERKER POLITIE EN VEILIGHEID

Drones boven de gemeente
Een circulaire van 28 juli 2017 van de FOD Binnenlandse Zaken bepaalt 
de regels voor het gebruik van drones op grote evenementen. Deze 
circulaire, die overigens niet officieel gepubliceerd werd, bepaalt dat 
de gemeenteraad enkel in het kader van grote evenementen via de 
politieverordening een voorafgaande melding kan verplichten van ieder 
gebruik van drones dat niet louter privatief is op het grondgebied van 
de gemeente. Voor kleine evenementen of het alledaags gebruik van 
drones op het grondgebied van de gemeente blijven de regels uit het 
uitvoeringsbesluit van 2016 van toepassing en is enkel een melding bij 
het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart vereist. 
Daarnaast blijft de burgemeester op basis van zijn bevoegdheid inzake 
openbare veiligheid bevoegd om tijdelijk een beperking of een verbod 
op het gebruik van drones uit te vaardigen, rekening houdende met de 
concrete veiligheidsomstandigheden op het moment van de beslissing. 
Dat betekent dat de maatregelen gerechtvaardigd, gemotiveerd en 
proportioneel moeten zijn.

Een aantal activiteiten vallen niet onder het uitvoeringsbesluit van 
2016, zoals dronegebruik in een gebouw, voor militair gebruik of gebruik 
door douane, politie, opsporingsdiensten, reddingsdiensten, maar ook 
voor brandbestrijding en kustbewaking. Een circulaire uit 2018 legt het 
gebruik van drones door veiligheidsdiensten verder uit. Ze geldt voor 
opdrachten in open lucht, ongeacht wie eigenaar is van het toestel. Er 
is geen voorafgaande melding voor de vluchtuitvoering vereist, maar 
de nodige documenten moeten wel ingevuld worden, samen met een 
operationele risicobeoordeling. Daarnaast is voorafgaande registratie 
van het toestel bij het Directoraat-Generaal voor de Luchtvaart en bij de 
FOD Binnenlandse Zaken vereist. Het transport van personen met deze 
drones mag niet, maar transport van goederen of sproeien wordt niet 
uitgesloten. Ook het vliegen buiten zicht en bij nacht is toegelaten onder 
bepaalde voorwaarden. De drone moet herkenbaar zijn en de minister 
kan uitzonderingen op deze spelregels invoeren.

www.euka.org en www.vvsg.be
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