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Aanvraag inzet van UAS in geozone PoA

HKD 42
01/2021

Algemene bepalingen:
•

Voor elke vlucht in de haven is een individuele goedkeuring van de Havenkapitein vereist.

•

Elke vlucht dient, samen met alle benodigde documenten, minstens 3 werkdagen en maximum 14 dagen op
voorhand bij PA (Port Authority) via geozone@portofantwerp.com aangevraagd te worden

•

De operator/piloot blijft steeds verantwoordelijkheid dragen voor zijn acties (vluchtvoering, toestel, afstand tot
objecten, voorkomen van botsingen, …)

•

De piloot dient een minimum leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt

•

De piloot dient tijdens de vlucht steeds bereikbaar te zijn op het opgegeven gsm nummer.

•

De PA of een andere authoriteit kan de piloot op elk ogenblik contacteren en eisen dat hij/zij het toestel onmiddellijk
en veilig aan de grond zet. Deze actie is steeds het gevolg van een verhoogd veiligheids- of security risico waarbij de
algemene veiligheid in het gedrang komt.

•

Het is de operator zijn verantwoordelijkheid om in regel te zijn met alle betrokken geozones van zijn vluchtaanvraag.

•

Voor aanvang van de vlucht verwittigt men de Port Authority Supervisor: 03/229 67 33, ook het einde van de vlucht
wordt via deze weg gemeld.

OPERATOR
Naam
E-mailadres
Tel / GSM
registratienummer
PILOOT 1
Naam
E-mailadres
GSM
•

Certificate of pilot competentie A2 werd bijgevoegd (of gelijkwaardig KB 8/11/20)
ja

•

nee

Voldoet aan de privacywet
ja

•

nee

niet van toepassing

Voldoet aan de camerawet, indien bewakingsopdrachten
ja

nee

niet van toepassing
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PILOOT 2
Naam
E-mailadres
GSM
•

Certificate of pilot competentie A2 werd bijgevoegd (of gelijkwaardig KB 8/11/20)
ja

•

nee

Voldoet aan de privacywet
ja

•

nee

niet van toepassing

Voldoet aan de camerawet, indien bewakingsopdrachten
ja

nee

niet van toepassing

PILOOT 3
Naam
E-mailadres
GSM
•

Certificate of pilot competentie A2 werd bijgevoegd (of gelijkwaardig KB 8/11/20)
ja

•

nee

Voldoet aan de privacywet
ja

•

nee

niet van toepassing

Voldoet aan de camerawet, indien bewakingsopdrachten
ja

nee

niet van toepassing
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UAS 1
IMerk en Model toestel
Serienummer toestel
Voldoet aan de voorwaarden van het vigerend KB

ja

nee

ja

nee

ja

nee

UAS 2
IMerk en Model toestel
Serienummer toestel
Voldoet aan de voorwaarden van het vigerend KB
UAS 3
IMerk en Model toestel
Serienummer toestel
Voldoet aan de voorwaarden van het vigerend KB

GEPLANDE ACTIVITEITEN
Datum

Uur van

Tot

- Doel van de vlucht – beschrijving van de opdracht

- Vluchtgebied (waar wordt het toestel ingezet?

- Vluchtplan op kaart bijgevoegd

ja

- Betreft een vluchtaanvraag die valt onder de Open category (steeds Risicoanalyse van de vlucht
bijvoegen

ja

- Betreft een vluchtaanvraag die valt onder de Specific category (steeds Operational Authorisation
bijvoegen)

ja
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TOESTEMMING
Toestemming van de concessionaris(sen) en/of terreineigenaar(s)
(schriftelijk akkoord/mail bijvoegen of ondertekening aanvraagformulier)
Ja, naam:
Handtekening

Ja, naam:
Handtekening

Ja, naam:
Handtekening

DATUM EN HANDTEKENING AANVRAGER
Datum:
Handtekening

TOELATING HAVENKAPITEIN
Naam:
Handtekening

De verkrijgers van een toelating tot het gebruik van een UAS in het havengebied blijven alleen verantwoordelijk voor schade of
ongevallen die zij veroorzaken. Ze vrijwaren het Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht tegen elk verhaal dat door
derden tegen haar zou kunnen worden ingeleid uit hoofde van bedoelde schade of ongevallen.
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