Wist je dat ?
Een drone, zelfs als speelgoed
gebruikt, blijft een luchtvaartuig.
Met het oog op een harmonieuze ontwikkeling van deze veelbelovende sector, komt er binnenkort een nieuwe wetgeving voor
legale vluchten voor het professioneel gebruik en het privégebruik van drones.
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Drones voor recreatieve doeleinden: veiligheid voorop!
Wat je moet weten:
Je bent verantwoordelijk voor elke vlucht

Je moet de drone in alle veiligheid doen vliegen. Voor gebruik, lees aandachtig de handleiding en zorg vὀὀr elke
vlucht dat je de drone voldoende goed onder controle kan
houden.

Respecteer ieders privacy

Leg aan je buren uit wat je met de drone doet en neem
geen beelden waardoor personen herkend of geïdentificeerd kunnen worden, zonder daarvoor eerst hun toestemming te hebben gevraagd.

Vὀὀr elke vlucht, controleer je drone

Verifieer dat de drone in goede staat verkeert en correct
werkt, conform de handleiding.

Houd de vliegende drone altijd in het oog

Je moet in alle omstandigheden de drone zonder verrekijker of enig ander elektronisch instrument in het oog kunnen houden.

Recreatieve drones mogen niet voor professionele doeleinden worden gebruikt

Deze voorzorgsmaatregelen gelden zowel voor vluchten binnenshuis als voor vluchten buiten.

Drones lichter dan 1 kg
Blijf met uw drone onder een hoogte van 10 m
boven de grond

Vermijd risicozones

Dit stemt ongeveer overeen met de hoogte van een huis
met 2 verdiepingen.

Het is verboden boven elektriciteitscentrales, nucleaire
installaties en gevangenissen en in de nabijheid van luchthavens te vliegen.

Vlieg niet over personen of eigendommen

Gebruik geen drone in de openbare ruimte in
een bebouwde kom

Zorg voor een veilige afstand, ver van alle samenscholing van personen of bezittingen.

Gebruik geen drone boven de openbare weg. Speel ermee binnen, in je tuin of op een modelluchtvaartterrein.

Drones van 1 kg of zwaarder
Vluchten buiten kunnen enkel op een modelluchtvaartterrein waar je je aan de gebruiksregels van deze terreinen moet houden.
Voor meer informatie : www.mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones

Contactpersoon : rpas@mobilit.fgov.be

