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Abstract 
Dit uittreksel uit de havenonderrichtingen bevat de toegangsvoorwaarden en procedures om 

te kunnen vliegen in de EBR54 en EBR56 voor de onbemande luchtvaartuigen. 
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Verklaring 
De havenkapiteinsdienst is belast met het nemen van alle maatregelen ter vrijwaring van de openbare 

orde, de rust, de veiligheid van de exploitatie van de haven en het milieu in het havengebied. De 

havenkapiteinsdienst houdt toezicht op en handhaaft de havenpolitieverordeningen.0F0F

1 

De toevoeging van drones in het luchtruim en die hiermee gepaarde toegankelijkheid, voor zowel 

industriële, gouvernementele als recreatieve vluchtuitvoeringen, creëert een impact op Seveso-

bedrijven, ISPS-activiteiten en gevaarlijk en uitzonderlijk vervoer, scheepvaart, natuurgebieden, 

kortom die zaken op de grond die de havenkapiteinsdienst moet vrijwaren. Door de invoering van 

geozones kan de havenkapiteinsdienst maatregelen nemen ter vrijwaring van de openbare orde, de 

rust, de veiligheid van de exploitatie van de haven en het milieu in het havengebied. Kenmerkend voor 

een geozone is de bescherming van de veiligheid, beveiliging, privacy of milieu. Daar het havengebied 

een plaats is met uitzonderlijke activiteiten op industriële sites en kritische infrastructuren waarbij 

meerdere hogere risico’s voor mens, milieu en maatschappij aanwezig zijn, is deze bescherming van 

primordiaal belang en dus ook voor potentiële bedreigingen vanuit de lucht. 

De havenkapiteinsdienst stelt daarom een aantal maatregelen in de geozone in die het risico op 

gevolgschade voor activiteiten op de grond en dus mens, milieu en maatschappij moeten doen 

afnemen. Deze maatregelen houden rekening met de inzetbaarheid van drones ten dienste van de 

openbare diensten, de Hoofdconcessionarissen en andere belanghebbende organisaties in het 

havengebied. Tevens wordt rekening gehouden met de proportionaliteit van de UAS-vluchtuitvoering 

en het verbonden risico op de grond. Hierdoor kunnen bepaalde UAS-vluchtuitvoeringen verboden of 

mits bepaalde voorwaarden net toegelaten zijn. 

 

 

De Havenkapitein 

 

 

 

Haven van Antwerpen       Haven Van Zeebrugge 

 

  

 
1 3 MEI 2019. – artikel 4 van het Decreet houdende de havenkapiteinsdienst 
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5.1.1.1 Afkortingen 
 

AGL “Above Ground Level” – hoogte boven de grond 

BVLOS Beyond Visual Line of Sight: Niet meer in het zicht van de piloot die de drone 
bestuurt 

CA Competent Authority: Bevoegde autoriteit in de zin van (EU) 2019/947 en 
2019/945 (in België neemt DG luchtvaart deze rol op). 

Drone Aanduiding van UA’s en RPA’s in de omgangstaal 

eID Elektronische ID, een uniek nummer waarin de link naar de verantwoordelijke 
UAS-exploitant en het gebruikte toestel wordt uitgestuurd. 

HKD Havenkapiteindienst 

HKD 42 Formulier nr. 42 van de havenkapiteindienst 

HPV Havenpolitieverordening 

LUC Light UAS Certificate of certificaat van exploitant van lichte UAS 

LoA Letter of Agreement - overeenkomst 

PA Port Authority – Haven autoriteit 

PFSO Port Facility Security Officer (assigned staff function within ISPS-code) 

RPA Remotely Piloted Aircraft: op afstand bestuurd luchtvaartuig 

RPAS Remotely Piloted Aircraft System”: op afstand bestuurd luchtvaartuigsysteem 

SHEQ safety, health, environment and quality (veiligheid, gezondheid, milieu en 
kwaliteit). Persoon die verantwoordelijk is voor de naleving van gezondheids- 
en veiligheidsvoorschriften, milieuvoorschriften en kwaliteitscontrole, ter 
plaatse en in bouwbedrijven 

STS Standaard Scenario’s 

UA Unmanned Aircraft”: onbemand luchtvaartuig 

UAS “Unmanned Aircraft System” of “onbemand luchtvaartsysteem”: het UA en 
de apparatuur om het op afstand te besturen 

VFR Visual flight rules 

VLOS Visual Line Of Sight: Binnen zichtbereik van de piloot. 
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5.1.1.2 Definities 
 

clear for take- 
off 

Last minute omgevingscontrole op obstakels of potentiële onveilige situaties 
voor het opstijgen 

Bijeenkomst van 
mensen 
(menigte) 

het gaat hier niet om een maximumaantal personen, men beoogt hier de 
bijeenkomsten van mensen waarbij de densiteit van de menigte zo hoog is 
dat de mensen geen uitwijkmogelijkheid hebben. 

Categorieën 
Open, Specific, 
Certified 

categorieën van vluchtuitvoeringen zoals vastgelegd in de Europese 
uitvoeringsverordening (zie hieronder). Meer info over wat deze omvatten 
vindt u hier. 

Drone Aanduiding van UA’s en RPA’s in de omgangstaal 

Europese 
verordening 

de uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 (externe link) van de Commissie 
van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van 
onbemande luchtvaartuigen 

Exploitatie-
vergunning 

Toelating van de bevoegde autoriteit (het Directoraat-generaal Luchtvaart in 
België) om bepaalde vluchten in bepaalde omstandigheden en onder 
bepaalde voorwaarden te mogen uitvoeren. 

Geocaging De grenzen van de vlucht in ‘ground control’ instellen als kooi. Een systeem 
dat voorkomt dat de UAS buiten een bepaald volume van het luchtruim 
(verticaal en horizontaal) vliegt, zoals gedefinieerd tijdens de 
vluchtplanningsfase voor de beoogde vluchtuitvoering 

Geofencing Geofencing is een concept waarbij een virtuele grens wordt geplaatst op een 
realistisch geografisch gebied. 

Gevaarlijke 
goederen 

artikelen of stoffen die bij een incident of ongeval een gevaar kunnen vormen 
voor de gezondheid, de veiligheid, eigendommen of het milieu en die als 
vracht 
worden meegenomen door het onbemande luchtvaartuig 

Identificatie van 
klassen (C0, C1- 
C4) 

een CE-markering wordt op de drones aangebracht om hun klasse te 
binnen de categorie Open te bepalen (naargelang verschillende criteria zoals 
bijvoorbeeld het gewicht). 

KB Drones het koninklijk besluit van 10 april 2016 (externe link) met betrekking tot 
het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch 
luchtruim werd vervangen door het KB van 8 november 2020 

No Fly zone Een zone waarin het verboden is te vliegen. 

Obstakel Alle vaste (tijdelijke of permanente) en mobiele objecten, of delen daarvan, 
die zijn beoordeeld als een gevaar voor de luchtvaartnavigatie. 
((EU)923/2012 “SERA“ art. 2 98) 

Prior Approval Een toelating moet bekomen worden vooraleer zich te mogen begeven in 
een bepaald aangewezen luchtruim. 

Hoofdconcessionaris Concessionaris (beheerder van een deel van een terrein van de haven) of 
eigenaar van het terrein 

UAS-exploitant Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die vluchten uitvoert met of 
voornemens is vluchten uit te voeren met een of meer UAS (exploitant van 
onbemande luchtvaartuigsystemen) 

Vluchtvergunning Toelating van een geozonebeheerder tot een door zijn beheerde 
geografische UAS-zone 

 

 

applewebdata://320C5905-8082-48A6-8212-C99BCF69A217/#Q3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019R0947&qid=1585043409466&from=EN%23d1e372-45-1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2016041002&table_name=wet
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5.1.2 Algemeen 
Dit hoofdstuk beschrijft alle algemene voorwaarden voor alle UAS-operatoren. 

5.1.2.1 Vluchtvoorwaarden 

5.1.2.1.1 Minimale basiseisen 

Om te kunnen vliegen met UAS in de geozone, moet men een vluchtvergunning (Flight Authorisation) 

aanvragen. Hiervoor moet men minimaal houder zijn van: 

• Voor beide categorieën: registratiebewijs van de UAS-exploitant 

• Voor de open categorie: het hebben van een bewijs van voltooiing of vaardigheidscertificaat 

voor piloten in de open categorie, indien toegelaten in een bepaald deelgebied. 

• Voor de specifieke categorie: een exploitatievergunning, exploitatieverklaring of een LUC.  

5.1.2.1.2  Uitrusting 

Een vlucht kan enkel plaatsvinden op een locatie waarvoor de UAS-exploitant kan aantonen dat de 

UAS aangepast is aan de weer- en veiligheidsomstandigheden. Dit geldt minimaal voor de UA, de 

piloot, de crew als de bredere UAS-exploitantorganisatie. 

5.1.2.1.3 Maximale hoogte 

Bepaalde deelgebieden beperken de hoogte waar gevlogen kan worden in de open categorie tot 150ft 

AGL. 

5.1.2.1.4 Buffer 

Vluchten die het terrein naderen van een ander bijzonder deelgebied, eigenaar, Hoofdconcessionaris 

of publiek domein met een bijzonder of hoger risico waarvoor geen bijzondere toelating werd 

afgegeven, houden een buffer aan volgens de 1-op-1-regel5F5F

2 tenzij anders door de 

luchtvaartautoriteiten toegelaten.  

5.1.2.1.5 Dag- en nachtvluchten 

Nachtvluchten in de open categorie zijn verboden. 

Nachtvluchten in de categorie “specifiek” zijn wel toegelaten mits de piloot hiervoor een opleiding 

genoten heeft, indien er tijdens de vlucht manuele handelingen nodig zijn, en de procedures en 

uitrusting zijn hiervoor aangepast en toegelaten per exploitatievergunning of – verklaring. 

5.1.2.1.6 UAS 

5.1.2.1.6.1 Open categorie C0 tot en met C4 

Enkel C0, C1 en C2 kunnen in bepaalde deelgebieden ingezet worden. 

 
2 horizontale afstand tot derden is minimaal gelijk aan de vlieghoogte. 
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5.1.2.1.6.2 Andere drones (niet C0 tot en met C4) in de open categorie 

Gelet op de algemene beperking binnen het havengebied tot operaties van het type “Open A2” worden 

de niet Cx-drones voor UAS-vluchtuitvoeringen in de open categorie beperkt volgens de ‘Limited Open 

categorie’ tot max MTOM van 2kg en enkel tot 1/1/20243. 

5.1.2.1.6.3 Geocaging 

De drone moet uitgerust zijn met een “geocaging” systeem zodat de toegestane vliegzone, zoals 

gedefinieerd in de aanvraag, kan ingesteld worden als virtuele kooi.  

5.1.2.1.6.4 Systeem voor directe identificatie op afstand  

Het gebruik van de app “droneportal” is noodzakelijk om de activiteit van het operationeel volume te 

kunnen doorgeven aan de Port Authority, d.m.v. van de knoppen “Take-Off” en “Land” en dit in 

afwachting van een systeem voor directe identificatie op afstand. 6F6F

4. 

Een andere oplossing die compatibel is met de directe identificatie kan ook gebruikt worden na overleg 

met de geozonebeheerder. 

5.1.2.1.7 Piloot identificatie en competentie 

Binnen het Havengebied is het verboden om als piloot met enkel een bewijs van voltooiing A1/A3 te 

vliegen. De piloot moet beschikken over 

- een vaardigheidscertificaat A2 van een piloot op afstand, of 

- een bewijs te voldoen aan de vaardigheden beschreven in de exploitatievergunning of 

exploitatieverklaring.5 

5.1.2.1.7.1 Leeftijd 

De verantwoordelijke piloot moet een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. 

Voor zones met een bijzonder statuut in de geozone moet de verantwoordelijke piloot een 

minimumleeftijd hebben van 18 jaar. De verhoogde minimumleeftijd wordt verantwoord door de 

complexiteit en interactie van veiligheidsprocedures van Hoofdconcessionarissen en met ISPS-code. 

5.1.2.1.8 Communicatie 

De piloot, of een aangewezen persoon door de piloot in contact met de Port Authority, moet zich 

uitdrukken in het Nederlands9F9F

6 of het Engels10F10F

7, dit voornamelijk om veiligheidsredenen (zie voetnoten). 

Verder dient de piloot elke operatie tijdig aan- en af te melden. Dit gebeurt direct via  

• De mobile app; of 

• Het web portaal 

 
3 Zie (EU)2019/947 art. 22 
4 Dit is ook meteen een beveiligingsprincipe naar analogie met het Alfapass-systeem https://www.alfapass.be/ 
5 Art. 8 punt 2 (EU)2019/947 
6 Decreet houdende aanvulling van de artikelen 12 en 33 van de bij koninklijk besluit van 16 juli 1966 

gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken wat betreft het gebruik van de talen in de 

betrekkingen tussen de bestuursdiensten van het Nederlandse taalgebied en de particulieren. 
7 Artikel 48 van de Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken 18 juli 1966 en de SMCP van het IMO 

(https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/StandardMarineCommunicationPhrases.aspx) 

https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/StandardMarineCommunicationPhrases.aspx
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Dit doet de piloot door het opstijgen te signaleren (knop “take-off”) en na de vlucht meldt de piloot 

zich af bij de geozonebeheerder via die App door op de knop “Land” te drukken. Tijdens de gehele 

operatie blijft de piloot bereikbaar. 

Enkel bij het niet werken van de app zal de piloot zich telefonisch aan- en afmelden ten minste 30 

minuten voor het opstijgen bij de Port Authority.  

De piloot vermeldt hierbij: 

• Het referentienummer van de vluchtvergunning 

• De naam van de UAS-exploitant en piloot 

• De contactgegevens van de piloot of crew, indien anders dan gepland bij de 

vluchtvergunningsaanvraag en bij voorkeur een mobiel telefoonnummer 

• De plaats van take-off, vlucht en landing, indien anders dan gepland bij de 

vluchtvergunningsaanvraag. 

• De verwachte eindtijd van de operatie. 

5.1.2.1.9 Weersomstandigheden 

Naast de minimale wettelijke weersomstandigheden voor vluchten van UAS binnen het zichtbereik van 

de piloot (VLOS) worden deze nog aangevuld met volgende regel: 

• De horizontale zichtbaarheid is minstens gelijk aan anderhalve keer de afstand tussen de UAS 

en de bestuurder van de UAS of de UAS-waarnemer, tenzij anders bepaald door de 

exploitatievergunning11F11F

8. 

Voor BVLOS-vluchten zijn geen extra bepalingen opgelegd. 

5.1.2.1.10 Brandgevaar 

De bevoegde autoriteit geeft aan of er in bepaalde gebieden brandgevaar bestaat, bv. bij extreme 

droogte. Als dit het geval is, dan kunnen volgende maatregelen opgelegd worden: 

• Verbod van UAS-vluchtuitvoering(en) 

• Extra blusmiddelen ter plaatse te voorzien door de UAS-exploitant 

• Het vluchttraject van de UAS-vluchtuitvoering(en) aanpassen 

• Het tijdsstip van de UAS-vluchtuitvoering(en) aanpassen 

5.1.2.1.11 Obstakels 

5.1.2.1.11.1 Standaard UAS-ontwijkingszone voor obstakels 

Een UAS-vermijdingszone met de volgende afmetingen wordt ingesteld: 

• 15m boven het hoogste deel van het obstakel 

• 50 m van de maximale straal van het obstakel 

 
8 De exploitatieverklaring is niet weerhouden omdat deze uitgaat van een standaardsituatie. In het havengebied 

is de zichtbaarheid cruciaal voor de veiligheid van de omgeving en vice versa. Er zijn te veel bewegende (tijdelijke) 

objecten. Een exploitatievergunning kan dit risico opgenomen hebben en een technologisch antwoord op 

voorzien. 
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Deze afstand of hoogte zijn identiek aan UAS.OPEN.010 (3) en GM1 UAS.OPEN.010, aangezien het type 

UAS eventueel ook in de open categorie gebruikt kan worden. 

Deze ontwijkingszone geldt uiteraard maar voor obstakels die geen deel van de vluchtuitvoering 

uitmaken. Bv. bij een obstakelinspectie zal de ontwijkingszone niet tellen voor het geïnspecteerde 

obstakel. 

5.1.2.1.11.2 Bepalen van de kruishoogte/hoogte 

De UAS-exploitant bepaalt een kruishoogte die alle obstakels in de haven zo veel mogelijk vermijdt en 

voldoet aan de standaard UAS-obstakelvermijdingszone. 

5.1.2.1.12 Additionele voorwaarden deelgebieden 

De volgende gebieden zijn specifiek benoemd en getekend op de kaart en kunnen additionele 

voorwaarden hebben omwille van specifieke beveiligings-, veiligheids- of milieuredenen en worden als 

deelgebieden omschreven.  

5.1.2.1.12.1 Water 

Het deelgebied “water” is een gebied binnen de geozone waarbij minder risicofactoren op de grond 

zijn maar waarbij de havenactiviteiten op en rondom het water wel nog gevrijwaard moeten worden 

inzake luchtveiligheid, beveiliging en milieu. Het volledige havengebied is immers nog steeds een 

kritische infrastructuur waarvoor de havenpolitieverordening telt. 

UAS-vluchtuitvoeringen moeten te allen tijde scheepvaart vermijden en mogen dus niet vliegen boven 

schepen, tenzij schepen deel van de operatie zijn. 

Binnen het havengebied is de hoogte beperkt tot 45m boven water (150ft AGL) voor de open categorie 

en enkel operaties volgens A2 zijn toegelaten. 

Het deelgebied van de geografische UAS-zone wordt bepaald door de laterale limieten zoals te zien in 

bijlage I. 

5.1.2.1.12.2 Land (low risk) 

Het deelgebied “land” is een gebied binnen de geozone waarbij minder risicofactoren op de grond zijn 

maar waarbij de havenactiviteiten in dit deelgebied wel nog gevrijwaard moet worden inzake 

luchtveiligheid, beveiliging en milieu. Het volledige havengebied is immers nog steeds een kritische 

infrastructuur waarvoor de havenverordening telt. 

Daarom gelden binnen het havengebied volgende voorwaarden: 

• Voor de open categorie is de vlieghoogte beperkt tot 45m boven de grond (150ft AGL) en enkel 

operaties volgens A2 zijn toegelaten. 

• Vluchten dienen steeds uitgevoerd te worden onder toezicht van de Hoofdconcessionaris, 

indien de vlucht plaatsvindt op het terrein van die Hoofdconcessionaris. 

ha= 15m 

da= 50m 
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• Een veiligheidscontrolelijst doorlopen vooraleer de UAS-vluchtuitvoering kan plaatsvinden. 

De geografische UAS-zone wordt bepaald door de laterale limieten zoals te zien op de kaart in bijlage 

I. 

5.1.2.1.12.3 ISPS14F14F

9 

Dit deelgebied moet beveiligd worden en er moet zekerheid zijn over de UAS-exploitant die toegang 

krijgt. 

• Vluchten dienen steeds uitgevoerd te worden onder toezicht van de Hoofdconcessionaris. Een 

expliciete toelating van de PFSO is steeds vereist. 

• BVLOS UAS-vluchten die dichtbij obstakels moeten vliegen, bv. voor inspectie, moeten 

technische uitrusting hebben om botsingen met obstakels te kunnen vermijden. 15F15F

10 

• Vluchten in de open categorie zijn verboden. Voor die categorie zijn er immers geen vereisten 

voor exploitanten die alle verantwoordelijkheden en procedures kenbaar maken aan de 

luchtvaartautoriteiten en die op te vragen zijn door de havenautoriteit vóór de vlucht 

plaatsvindt. De bekendheid van de personen in de organisatie, de vluchtactiviteiten en de 

verwerking van data maakt de beveiliging mogelijk om enkel vertrouwen te hebben in 

organisaties die aan de vereisten van minimaal de categorie “specifiek” voldoen. 

• Autonome vluchtuitvoeringen16F16F

11 zijn niet toegestaan. 

Dit deelgebied wordt bepaald door de laterale limieten zoals te zien op de kaart in bijlage I. 

5.1.2.1.12.4 Seveso & Kritische Infrastructuren  

Voor vluchten in dit deelgebied moeten volgende voorwaarden gevolgd worden: 

• Vluchten dienen steeds uitgevoerd te worden onder toezicht van de Hoofdconcessionaris, een 

expliciete toelating is steeds vereist. 

• De UAS-exploitant moet de risico’s bestuderen en voldoende mitigeren om lichamelijke of 

milieuschade te beperken in overleg met de veiligheidscoördinator van de 

Hoofdconcessionaris. 

• VLOS UAS-vluchten dienen steeds uitgevoerd te worden met een UA-waarnemer. 

• BVLOS UAS-vluchten die dichtbij obstakels moeten vliegen, bv. voor inspectie van leidingen, 

moeten technische uitrusting hebben om botsingen met obstakels te kunnen vermijden. 

• Vluchten die een exploitatievergunning of LUC hebben waarbij rekening gehouden werd in 

hun voorwaarden met Seveso & Kritische Infrastructuren zijn toegestaan. Bij een 

exploitatievergunning maken deze voorwaarden indirect deel uit van de beoordeling van de 

aanvraag voor een exploitatievergunning of LUC. 

• Vluchten in de open categorie zijn verboden. 

• Een UAS is verplicht een geocaging systeem te hebben. 

• Autonome vluchtuitvoeringen17F17F

12 zijn niet toegestaan. 

• De UAS moet ten minste beschikken over een betrouwbare en voorspelbare methode 

waarmee de UA de besturings- en controleverbinding kan herstellen of, indien deze uitvalt, de 

 
9 International Ship and Port facility Security Code, geïmplementeerd via het Internationaal Verdrag voor de 

veiligheid van mensenlevens op zee 
10 UAS-exploitanten geven deze mee in de aanvraag van de vluchtvergunning. 
11 Zie (EU)2019/947 art. 2 (17) „autonome vluchtuitvoering”: een vluchtuitvoering waarbij een onbemand 

luchtvaartuig wordt geëxploiteerd zonder dat de piloot op afstand kan ingrijpen; 
12 Zie (EU)2019/947 art. 2 (17) „autonome vluchtuitvoering”: een vluchtuitvoering waarbij een onbemand 

luchtvaartuig wordt geëxploiteerd zonder dat de piloot op afstand kan ingrijpen; 
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vlucht kan beëindigen op een wijze die het effect op derden in de lucht of op de grond beperkt 

in geval van verlies van de besturings- en controleverbinding, tenzij de UAS is vastgemaakt met 

een kabel (tethered). 

• De UAS moet veilig bestuurbaar zijn voor wat betreft stabiliteit, manoeuvreerbaarheid en de 

prestaties van de besturings- en controleverbinding, door een piloot op afstand met voldoende 

bekwaamheid zoals gedefinieerd in Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 en volgens de 

instructies van de fabrikant, zoals noodzakelijk is onder alle verwachte 

bedrijfsomstandigheden, ook na het uitvallen van een of indien van toepassing meer 

systemen; 

• De UAS moet een navigatiesysteem aan boord hebben die zijn locatie naar het grondstation 

zendt met een maximale nauwkeurigheid van 10m waarbij de UAS na het uitvallen van één 

van de navigatiesystemen die de vlucht kan beëindigen op een wijze die het effect op derden 

in de lucht of op de grond beperkt. 

Dit deelgebied wordt bepaald door de laterale limieten zoals te zien op de kaart in bijlage I. 

5.1.2.1.12.5 Buiten havengebied maar binnen de geozone van de haven. 

Gebieden buiten het havengebied maar binnen de geozone beheerd door de havenautoriteit. 

Daarom geldt ook buiten het havengebied maar binnen de geozone het volgende: 

• de vlieghoogte is beperkt tot 45m boven de grond (150ft AGL) voor de open categorie 

(A1/A2/A3) 

De geografische UAS-zone van dit deelgebied wordt bepaald door de laterale limieten zoals te zien in 

bijlage I. 

5.1.2.1.12.6 Natuurgebieden 

Natuurgebieden zijn aparte zones met een bijzonder statuut18F18F

13. UAS-exploitanten dienen zich te 

vergewissen van de wetgeving ter zake en tevens; 

• De geografische UAS-zones te respecteren die bepaald worden door de laterale limieten zoals 

te zien in bijlage. 

• De vlieghoogte te beperken tot 45m boven de grond (150ft AGL) voor de open categorie. 

o specifiek voor natuurgebieden binnen het havengebied zijn enkel operaties volgens 

A2 toegelaten. 

• Contact opnemen met de geozonebeheerder voor een vluchtvergunning. 

• De UAS-exploitant moet een vluchtvergunning bekomen van de bevoegde milieu instantie, die 

verschillend kan zijn van de geozonebeheerder. 

Dit deelgebied wordt bepaald door de laterale limieten zoals te zien op de kaart in bijlage I. 

5.1.2.1.12.7 Militair Domein 

In een havengebied kan zich een militair domein bevinden. Dit is een aparte zone met een bijzonder 

statuut18F18F. UAS-exploitanten dienen zich te vergewissen van de vigerende wetgeving en tevens een 

vluchtvergunning te bekomen van Defensie, die verschillend kan zijn dan deze van de Port Authority: 

• 1° beschikken over een voorafgaande vluchtvergunning van SPACC via DSA planner.  

 
13 Zie Arrest nr. 106/2021 van 15 juli 2021 van het Grondwettelijk Hof 

https://planner.skeydrone.tech/
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• 2° beschikken over een voorafgaande vluchtvergunning van de beheerder van de zone die 

wordt aangevraagd volgens de procedure bepaald in de voorafgaande vluchtvergunning 

bedoeld in 1°; 

• 3° beschikken over een voorafgaande vluchtvergunning van de Algemene Dienst Inlichting en 

Veiligheid (ADIV) gebruik makende van dit formulier via de website van de FOD Mobiliteit; 

• 4° beschikken over een voorafgaande vluchtvergunning van de Belgian Military Airworthiness 

Authority (BMAA) via de website van de FOD Mobiliteit. 

Dit deelgebied wordt bepaald door de laterale limieten zoals te zien op de kaart in bijlage met als titel 

"Kaarten Militair Domein”. 

5.1.2.1.12.8 Calamiteiten geozone 

UAS-vluchtuitvoeringen zijn verboden in een calamiteitengeozone. Enkel UA noodzakelijk voor de 

beveiliging of bestrijding van de calamiteit zijn toegelaten.  

5.1.2.1.12.9 Tijdelijke UAS no-fly zones 

Enkel UAS-operaties met een zeer uitzonderlijk karakter14 worden door de geozonebeheerder 

toegelaten in deze tijdelijke UAS no-fly zone. Alle andere UAS-vluchtuitvoeringen zijn in deze zone 

verboden. 

5.1.2.1.13 Andere geozones 

De UAS-exploitant is verplicht te voldoen aan de toegangsvoorwaarden voor ander geozone. 

  

 
14 het veilig vertrek van een helikopter, gebeurtenissen van diplomatieke of gerechtelijke aard, militaire 

oefeningen, onderzoek en ontwikkeling door het Havenbedrijf Antwerpen in het algemeen belang 

https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/nieuwe_regelgeving/geografische_zones/formulieren
https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/nieuwe_regelgeving/geografische_zones/formulieren
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5.1.2.2 Aan de grond zetting (“grounded”) 
De Port Authority of een andere autoriteit kan de piloot op elk ogenblik contacteren om te eisen dat 

hij/zij het toestel onmiddellijk en veilig aan de grond zet. De motivatie voor de weigering van een 

vluchtvergunning onder punt “Weigering vluchtvergunning/abonnement” op pagina 44 zal ook hier 

gebruikt worden. 

Een aan de grond zetting (“grounded”) heeft een tijdelijk karakter waarvan de duur noodzakelijk is 

voor de waarborging van de veiligheid zoals meegegeven in de motivatie. 

5.1.2.3 Voorvallen 

5.1.2.3.1 Incident 

De meldingsplicht (HPV Artikel 2.1. 2. MELDINGSPLICHT GEZAGVOERDERS) beschreven in de 

havenpolitieverordening is van toepassing op UAS-vluchtuitvoeringen. 

5.1.2.3.2 Ongeval 

De meldingsplicht (HPV Artikel 2.1. 2. MELDINGSPLICHT GEZAGVOERDERS) beschreven in de 

havenpolitieverordening is van toepassing op UAS-vluchtuitvoeringen. 

Wanneer er zich een ongeval voordoet (bv. brand, een crash, onregelmatigheden, …) 

• Dient de piloot steeds de Port Authority Supervisor (03/229 67 33) en alle betrokken 

autoriteiten te verwittigen. 

• De piloot dient steeds het volgende te melden: 

o Drone - piloot positie 

o Type drone en beschrijving 

o Dronepiloot-contact gegevens (GSM nr.) 

• Bij CRASH 

o Wat 

o Waar 

o Genomen acties en wat zijn de gevolgen 

5.1.2.3.2.1 Fly away 

• Bij wegvliegen drone, volgende zaken moeten direct gerapporteerd worden aan de Port 

Authority Supervisor: 

o Uitgevlogen richting-hoogte v/d drone 

o Batterij capaciteit in minuten 

o Startpositie van de drone 
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5.1.2.4 Veiligheidscontrolelijst 
Deze controlelijst wordt gebruikt door iedereen die open categorie wil vliegen. 

 

nr Check/vraag Uitvoering 

1 Heb je toelating gekregen van de 
landeigenaar/Hoofdconcessionaris om 
gebruik te maken van de grond als 
vertrek- of landingslocatie? 

Indien nee, zorg eerst voor een toelating. 
Indien ja, ga naar de volgende vraag. 

2 Is je vlucht aangevraagd via het 
droneportaal (Antwerpen) of idronect 
(Zeebrugge)? 

Indien nee, vraag de vlucht aan via het portaal 
en wacht je vluchtvergunning af. 
Indien ja, ga naar de volgende vraag. 

3 Voel je je goed om te vliegen? Het is verboden te vliegen wanneer je onder 
invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.  
Zorg dat je uitgeslapen bent. 

4 Is het weer binnen de grenzen van de 
drone? 

Indien nee, stel de vlucht uit. 
Indien ja, ga naar de volgende vraag. 

5 Zijn er bedrijven in de buurt? Als je geen toestemming hebt om deze te 
overvliegen, vermijd deze dan. 

6 Zijn er autowegen in de buurt? Vermijd deze te allen tijde. 

7 Zijn er schepen in de buurt? Als je geen toestemming hebt om deze te 
overvliegen, vermijd deze dan. 

8 Zijn er andere luchtvaartuigen in de 
buurt? 

Vermijd deze te allen tijde. 

9 Staat je maximumhoogte ingesteld op 
45m? 

Stel je maximumhoogte in op 45m. 

10 Staat de app droneportaal (Antwerpen) 
of iDronect (Zeebrugge) klaar om het 
opstijgen te melden? 

Indien nee, maak de app dan klaar op je 
mobiele telefoon. 
Indien ja, druk op de knop en vlieg veilig! 
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5.1.3 Haven Antwerpen 
Dit deel is een aanvulling met voorwaarden voor de geozone EBR54 op het algemene deel. 

5.1.3.1 Algemene niet-luchtvaartgerelateerde regels 
In het havengebied Antwerpen en bijgevolg de geozone van de Haven van Antwerpen gelden alle 

wetten, decreten, besluiten, overeenkomsten, reglementen en voorschriften (en alle latere 

aanvullingen en/of wijzigingen) zoals beschreven in de ‘HPV (Havenpolitieverordening) voor het 

havengebied Antwerpen’ ook voor UAS-exploitanten en hun personeel voor de operatie van 

luchtvaartuigen. 

5.1.3.2 Vluchtvergunning 

5.1.3.2.1 Het gratis abonnement aanvragen (Initiële toelating tot het havengebied) 

Elke UAS-exploitant die vluchten wil uitvoeren in de haven zal eerst een abonnement moeten 

aanvragen. Dit is een aanvraag tot initiële toelating en staat los van een specifieke opdracht op een 

bepaalde dag of uur. 

De UAS-exploitant dient de aanvraag samen met alle benodigde documenten, minstens 3 werkdagen 

op voorhand bij de HKD aan te vragen via het droneportaal “Droneportal.portofantwerp.com”. 

Bij de aanvraag zal bijgevoegd worden: 

• Voor alle categorieën 

• Contactgegevens van de UAS-exploitant en piloot, zoals mobiel nummer 

• Registratiegegevens3F3F

15 van de UAS-exploitant en/of de UA in geval van een 

gecertifieerde UAS. 

• Geldig verzekeringsattest 

• Voor de open categorie: 

• Bewijs van voltooiing of vaardigheidscertificaat open categorie van de piloot 

• Voor vluchtuitvoeringen in de categorie “Specifiek”:  

• exploitatievergunning (“Operational authorisation”),  

• exploitatieverklaring,  

• LUC voor elke vlucht in de haven (incl. voorwaarden/ beperkingen) 

Bovenstaande vormen de eerste vereisten voor de basistoegangsvoorwaarden.  

Door het mogelijks hoog risicovolle karakter van de haven, kan de havenkapiteindienst andere 

openbare diensten4F4F

16 raadplegen ter beoordeling van deze abonnementsaanvraag.  

Enkel en alleen bij uitval van het droneportaal “Droneportal.portofantwerp.com” kan de UAS-

exploitant gebruik maken van het daarvoor bestemde aanvraagformulier (HKD 42 terug te vinden op 

www.portofantwerp.com/geozone ) via e-mail naar geozone@portofantwerp.com. 

 
15 Unieke code van de UAS-exploitant bestaande uit 16 alfanumerieke karakters volgens AMC1 Article 14(6) 

Registration of UAS operators and ‘certified’ UAS van (EU) 2019/947 
16 Skeyes, Binnenlandse Zaken, Justitie, Defensie, … zoals bepaald in artikel 4 §4 het Koninklijk besluit van 8 

november 2020 tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 

inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen 

https://droneportal.portofantwerp.com/
https://droneportal.portofantwerp.com/
https://eurouscbnl-my.sharepoint.com/personal/michael_maes_eurousc_aero/Documents/EUROUSC-BENELUX/Projects_External/Haven%20van%20Antwerpen/uitwerken%20geozone%20manuel/www.portofantwerp.com/geozone
mailto:geozone@portofantwerp.com?subject=Vluchtaanvraag%20UAS
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5.1.3.2.2 Aanvraagprocedure vluchtvergunning 

Een vluchtaanvraag in de geozone van het havengebied Antwerpen is nodig voor elke vlucht die niet 

plaatsvindt in eenzelfde operationeel volume, aansluitend tijdsduur of langer dan 12u ter plaatse kan 

uitgevoerd worden. De aangegeven periode moet zo goed mogelijk aansluiten op de werkelijke 

vluchturen. 

Indien meer tijd of andere plaatsen nodig zijn, dan dient een nieuwe vluchtaanvraag ingediend te 

worden. De doorlooptijd van een aanvraag tot vluchtvergunning is immers zeer kort. 

Om een vluchtaanvraag te kunnen indienen via Droneportal.portofantwerp.com is de voorwaarde dat 

de UAS-exploitant een abonnement moet hebben zoals vermeld in B.2.1.1 

Elke vlucht dient, samen met alle benodigde documenten, minstens 1 werkdag en maximum 14 dagen 

op voorhand bij de HKD aangevraagd te worden via het droneportaal 

“Droneportal.portofantwerp.com”. De aanvrager moet wel controleren of er nog openstaande taken 

zijn voor de aangevraagde droneoperatie en deze afwerken om een vluchtvergunning te bekomen of 

de laatste richtlijnen van de havenkapiteindienst te volbrengen. 

Bij de aanvraag zal bijgevoegd worden: 

• Toelating Hoofdconcessionaris (voor ISPS-deelgebied is de toelating van de PFSO vereist) 

o Zie hoofdstuk B.2.1.9 voor meer informatie 

o Sommige hoofdconcessionarissen kunnen hun toelating ook geven via het droneportal 

nadat de UAS-exploitant deze aanvraag toelating als taak heeft ingediend. 

• Vluchtplan met volgende gegevens (indien nog niet in het abonnement vervat): 

o Contactgegevens van de UAS-exploitant en piloot 

o Registratiegegevens van de UAS-exploitant en/of de UA in geval van een gecertifieerde 

UAS. 

o Gsm-nummer van de steeds bereikbare piloot 

• Voor vluchtuitvoeringen in de categorie “Specifiek”:  

o Exploitatievergunning (“Operational authorisation”), 

o Exploitatieverklaring,  

o LUC voor elke vlucht in de haven (incl. voorwaarden/ beperkingen) 

Extra gegevens kunnen gevraagd worden in het droneportal of het aanvraagformulier. 

Deze stap is noodzakelijk voor de controle op de toegangsvoorwaarden voor een deelgebied in de 

geozone door de geozonebeheerder. De geozonebeheerder zal ook de andere UAS-vluchtuitvoeringen 

of grondactiviteiten, zoals controles door politie of douane, waarvan hij/zij de informatie ter 

beschikking heeft in overweging nemen bij de beoordeling van een vluchtaanvraag. Verder wordt elke 

vluchtaanvraag in chronologische volgorde beoordeeld. 

Enkel en alleen bij uitval van het droneportaal “Droneportal.portofantwerp.com” kan de UAS-

exploitant gebruik maken van het daarvoor bestemde aanvraagformulier (HKD 42 terug te vinden op 

www.portofantwerp.com/geozone ) via e-mail naar geozone@portofantwerp.com. 

5.1.3.2.3 Afgifte vluchtvergunning 

De geozonebeheerder zal de vluchtvergunning binnen ten laatste 2 werkdagen afgeven op 

elektronische wijze via het droneportal.  

De vluchtvergunning is enkel geldig voor  

https://droneportal.portofantwerp.com/
https://droneportal.portofantwerp.com/
https://droneportal.portofantwerp.com/
https://eurouscbnl-my.sharepoint.com/personal/michael_maes_eurousc_aero/Documents/EUROUSC-BENELUX/Projects_External/Haven%20van%20Antwerpen/uitwerken%20geozone%20manuel/www.portofantwerp.com/geozone
mailto:geozone@portofantwerp.com?subject=Vluchtaanvraag%20UAS
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• De gegevens vermeld in de vluchtvergunning: 

o UAS-exploitant 

o Piloot 

o UAS met vermelde serienummer 

• Het aangevraagde gebied of wat in de vluchtvergunning omschreven is, hetgeen het meest 

beperkend is. 

• De aangevraagde hoogte of wat in de vluchtvergunning omschreven is, hetgeen het meest 

beperkend is. 

• De periode beschreven in de vluchtvergunning. 

Eventuele opmerkingen in de vluchtvergunning gelden als verplichting voor de vluchtuitvoering.  

5.1.3.2.4 Aanpassing van de vluchtvergunning 

De vluchtaanvraag aanpassen om welke reden ook moet altijd via het droneportaal 

“Droneportal.portofantwerp.com” gebeuren. 

5.1.3.2.5 Verlenging van de vluchtvergunning 

Een verlenging van de huidige vluchtvergunning kan niet. Er dient een vernieuwing van de 

vluchtvergunning te gebeuren door een nieuwe aanvraag in te dienen.  

5.1.3.2.6 Vaste vluchttrajecten door Hoofdconcessionaris 

Wanneer een Hoofdconcessionaris zelf optreedt als UAS-exploitant door het uitvoeren van al dan niet 

vaste vluchttrajecten, dan moet een dergelijke UAS-exploitant dezelfde vluchtaanvraagprocedure 

doorlopen en voorwaarden vervullen zoals eerder beschreven in dit reglement. 

5.1.3.2.7 Weigering vluchtvergunning/abonnement 

De aanvrager krijgt bij de weigering een motivatie tot weigering: 

• maximaal ten laatste 10 werkdagen na aanvraag voor een gratis abonnement. 

• maximaal ten laatste 2 werkdagen na aanvraag voor een vluchtvergunning 

5.1.3.2.8 Intrekking vluchtvergunning 

De vluchtvergunning kan op elk moment worden ingetrokken, ook tijdens de vlucht, indien er een 

vermoeden is dat de UAS-vluchtuitvoering een gevaar of inbreuk, in zijn breedste betekenis, betekent 

voor: 

• De veiligheid of beveiliging, zoals: 

o Vermijden van ongevallen (safety) 

o Vermijden van criminele voorvallen (security) 

• Schendingen van de privacy 

• Milieu- en omgevingsvoorvallen 

• De havenpolitieverordening 

De vluchtvergunning tot de geozone kan enkel door de geozonebeheerder, de havenkapiteindienst 

(port authority) of de bevoegde politiediensten ingetrokken worden. 

https://droneportal.portofantwerp.com/
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5.1.3.2.9 Toelating Hoofdconcessionaris 

Voor vluchten boven het grondgebied van een Hoofdconcessionaris moet een UAS-exploitant een 

toelating van de Hoofdconcessionaris hebben. Het is de taak van de Hoofdconcessionaris om in het 

kader van de toelating te onderzoeken of de UAS-exploitant voldoet aan de veiligheidseisen van de 

terminal. 

De toelating voor een UAS-exploitant afgegeven door een Hoofdconcessionaris moet minimaal 

volgende minimumgegevens vermelden: 

• De UAS-exploitant 

• Het vluchtgebied (operationeel volume) 

• Het doel 

• De periode (datum en uur) 

• De vereiste hoogte voor de vlucht 

• Naam, functie en handtekening van de verantwoordelijke bij de Hoofdconcessionaris (PFSO in 

het geval van ISPS) 

• Een identificatiegegeven van de Hoofdconcessionaris (naam, adres of vestigingsnummer) 

De toelating kan gegeven zijn via het droneportaal van het havenbedrijf Antwerpen indien de 

Hoofdconcessionaris hierop aangesloten is, anders zal deze toelating per brief of e-mail verlopen. Meer 

informatie is te verkrijgen bij de geozonebeheerder van het havenbedrijf. 
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5.1.3.3 Luchtvaartinformatie 

5.1.3.3.1 Naam van de zone 

Antwerp Harbour (BE AIP ENR5.1 §1) 

5.1.3.3.2 Locatie van de zone 

Ten noorden van Antwerpen, deze bedekt de gehele grens van de zeehaven zoals omschreven in het 

havengebied van de havenverordening. 

5.1.3.3.3 Geografische coördinaten 

Voor de geozone zijn de coördinaten in de AIP beschreven. (BE AIP ENR5.1 §1) 

5.1.3.3.4 Hoogte van de zone 

Voor de geozone zijn volgende verticale beperkingen van kracht: 

• UAS-vluchtuitvoeringen volgens de open categorie (A1/A2/A3): 150ft AGL 

• UAS-vluchtuitvoeringen volgens vluchtuitvoeringen in de categorie “Specifiek”: 400ft AGL 
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5.1.3.4 Bijlage I Geozonekaart en deelgebieden 
Deze kaart is een uittreksel van Droneportal.portofantwerp.com. 

 

Kaart update van 20/01/2022 

Groen: deelgebied “natuurgebieden” 

Rood: deelgebied seveso (donkerrood) en ISPS (lichtrood) 

Grijs: deelgebied bedrijven “Land” 

Gebied binnen de zwarte lijn maar niet ingekleurd: deelgebied binnen EBR54 maar niet binnen 

havengebied 
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5.1.4 Haven Zeebrugge 
Dit deel is een aanvulling met voorwaarden voor de geozone EBR56 op het algemene deel. 

5.1.4.1 Algemene niet-luchtvaartgerelateerde regels 
In het havengebied Zeebrugge en bijgevolg de geozone van de Haven van Zeebrugge gelden alle 

wetten, decreten, besluiten, overeenkomsten, reglementen en voorschriften (en alle latere 

aanvullingen en/of wijzigingen) zoals beschreven in de Havenverordening voor het havengebied 

Brugge-Zeebrugge ook voor UAS-exploitanten en hun personeel voor de operatie van luchtvaartuigen. 

5.1.4.2 Vluchtvergunning 

5.1.4.2.1 Eerste vlucht in het havengebied Zeebrugge 

Elke UAS-exploitant die vluchten wil uitvoeren in de haven zal eerst toegang tot iDronect moeten 

verschaffen en alle benodigde documentatie opladen.  

Voor de eerste vlucht in de Haven van Zeebrugge dient de UAS-exploitant alle benodigde documenten, 

minstens 3 werkdagen op voorhand bij de HKD aan te vragen via het iDronect-portaal 

“portofzeebrugge.idronect.com”. 

Bij de aanvraag zal bijgevoegd worden: 

• Voor alle categorieën 

• Contactgegevens van de UAS-exploitant en piloot, zoals mobiel nummer 

• Registratiegegevens3F3F

17 van de UAS-exploitant en/of de UA in geval van een 

gecertifieerde UAS. 

• Geldig verzekeringsattest 

• Voor de open categorie: 

• Bewijs van voltooiing of vaardigheidscertificaat open categorie van de piloot 

• Voor vluchtuitvoeringen in de categorie “Specifiek”:  

• exploitatievergunning (“Operational authorisation”),  

• exploitatieverklaring,  

• LUC voor elke vlucht in de haven (incl. voorwaarden/ beperkingen) 

Bovenstaande vormen de eerste vereisten voor de basistoegangsvoorwaarden. Extra gegevens kunnen 

gevraagd worden in het idronect-portaal of het aanvraagformulier. 

5.1.4.2.2 Aanvraagprocedure vluchtvergunning 

Een vluchtaanvraag in de geozone van het havengebied Zeebrugge is nodig voor elke vlucht: 

• die niet plaatsvindt in eenzelfde operationeel volume; 

• aansluitend tijdsduur of langer dan 12u ter plaatse kan uitgevoerd worden; 

• De aangegeven periode moet zo goed mogelijk aansluiten op de werkelijke vluchturen. 

Indien meer tijd of andere plaatsen nodig zijn, dan dient een nieuwe vluchtaanvraag ingediend te 

worden. De doorlooptijd van een aanvraag tot vluchtvergunning is immers zeer kort. 

 
17 Unieke code van de UAS-exploitant bestaande uit 16 alfanumerieke karakters volgens AMC1 Article 14(6) 

Registration of UAS operators and ‘certified’ UAS van (EU) 2019/947 

https://portofzeebrugge.idronect.com/
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Elke vlucht dient, samen met alle benodigde documenten, minstens 1 werkdag en maximum 14 dagen 

op voorhand bij de HKD aangevraagd te worden via het iDronect-portaal 

“portofzeebrugge.idronect.com” De aanvrager moet wel controleren of er nog openstaande taken zijn 

voor de aangevraagde droneoperatie en deze afwerken om een vluchtvergunning te bekomen of de 

laatste richtlijnen van de havenkapiteindienst te volbrengen. 

Bij de aanvraag zal bijgevoegd worden: 

• Toelating Hoofdconcessionaris: 

o Zie hoofdstuk B.2.1.9 voor meer informatie 

• Vluchtplan met volgende gegevens: 

o Contactgegevens van de UAS-exploitant en piloot 

o Registratiegegevens van de UAS-exploitant en/of de UA in geval van een gecertifieerde 

UAS. 

o Gsm-nummer van de steeds bereikbare piloot 

• Voor vluchtuitvoeringen in de categorie “Specifiek”:  

o Exploitatievergunning (“Operational authorisation”), 

o Exploitatieverklaring,  

o LUC voor elke vlucht in de haven (incl. voorwaarden/ beperkingen) 

Extra gegevens kunnen gevraagd worden in het droneportal of het aanvraagformulier. 

Door het mogelijks hoog risicovolle karakter van de haven, kan de havenkapiteindienst andere 

openbare diensten4F4F

18 raadplegen ter beoordeling van deze vluchtaanvraag.  

Enkel en alleen bij uitval van het iDronect-portaal “portofzeebrugge.idronect.com” kan de UAS-

exploitant gebruik maken van het daarvoor bestemde aanvraagformulier (HKD 42 terug te vinden op 

www.portofantwerp.com/geozone ) via e-mail naar geozone@portofantwerp.com. 

5.1.4.2.3 Afgifte vluchtvergunning 

De geozonebeheerder zal de vluchtvergunning binnen ten laatste 2 werkdagen afgeven op 

elektronische wijze via het iDronect-portaal.  

De vluchtvergunning is enkel geldig voor  

• De gegevens vermeld in de vluchtvergunning: 

o UAS-exploitant 

o Piloot 

o UAS met vermelde serienummer 

• Het aangevraagde gebied of wat in de vluchtvergunning omschreven is, hetgeen het meest 

beperkend is. 

• De aangevraagde hoogte of wat in de vluchtvergunning omschreven is, hetgeen het meest 

beperkend is. 

• De periode beschreven in de vluchtvergunning. 

Eventuele opmerkingen in de vluchtvergunning gelden als verplichting voor de vluchtuitvoering.  

 
18 Skeyes, Binnenlandse Zaken, Justitie, Defensie, … zoals bepaald in artikel 4 §4 het Koninklijk besluit van 8 

november 2020 tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 

inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen 

https://portofzeebrugge.idronect.com/
https://portofzeebrugge.idronect.com/
https://eurouscbnl-my.sharepoint.com/personal/michael_maes_eurousc_aero/Documents/EUROUSC-BENELUX/Projects_External/Haven%20van%20Antwerpen/uitwerken%20geozone%20manuel/www.portofantwerp.com/geozone
mailto:geozone@portofantwerp.com?subject=Vluchtaanvraag%20UAS
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5.1.4.2.4 Aanpassing van de vluchtvergunning 

De vluchtaanvraag aanpassen om welke reden ook moet altijd via het iDronect-portaal 

“portofzeebrugge.idronect.com” gebeuren. Een nieuwe aanvraag moet dan ingediend worden. 

Enkel bij hoogdringendheid kan telefonisch met de Port Authority overlegd worden. 

5.1.4.2.5 Verlenging van de vluchtvergunning 

Een verlenging van de vluchtvergunning kan niet. Er dient een vernieuwing van de vluchtvergunning 

te gebeuren door een nieuwe aanvraag in te dienen.  

De aanvrager kan in geval van hoogdringendheid telefonisch overleggen met de Port Authority. De 

verlenging wordt digitaal afgegeven. 

5.1.4.2.6 Vaste vluchttrajecten door Hoofdconcessionaris 

Wanneer een Hoofdconcessionaris zelf optreedt als UAS-exploitant door het uitvoeren van al dan niet 

vaste vluchttrajecten, dan moet een dergelijke UAS-exploitant dezelfde vluchtaanvraagprocedure 

doorlopen en voorwaarden vervullen zoals eerder beschreven in dit reglement. 

Het iDronect-portaal laat toe om gemakkelijk vluchtaanvragen te dupliceren. 

5.1.4.2.7 Weigering vluchtvergunning 

Wanneer een vluchtaanvraag geweigerd wordt, dan kan het zijn dat de aanvrager: 

• Onontvankelijk is of; 

• niet voldoet aan de basistoegangsvoorwaarden of; 

• niet voldoet aan de toegangsvoorwaarden voor een bijzonder deelgebied of; 

• negatief advies krijgt van andere openbare diensten. 

De aanvrager krijgt bij de weigering een motivatie tot weigering maximaal ten laatste 2 werkdagen na 

aanvraag voor een vluchtvergunning 

5.1.4.2.8 Intrekking vluchtvergunning 

De vluchtvergunning kan op elk moment worden ingetrokken, ook tijdens de vlucht, indien er een 

vermoeden is dat de UAS-vluchtuitvoering een gevaar of inbreuk, in zijn breedste betekenis, betekent 

voor: 

• De veiligheid of beveiliging, zoals: 

o Vermijden van ongevallen (safety) 

o Vermijden van criminele voorvallen (security) 

• Schendingen van de privacy 

• Milieu- en omgevingsvoorvallen 

• De havenverordening 

De vluchtvergunning tot de geozone kan enkel door de geozonebeheerder, de havenkapiteindienst 

(port authority) of de bevoegde politiediensten ingetrokken worden. 

5.1.4.2.9 Toelating Hoofdconcessionaris 

Voor vluchten boven het grondgebied van een Hoofdconcessionaris moet een UAS-exploitant een 

toelating van de Hoofdconcessionaris hebben. Het is de taak van de Hoofdconcessionaris om in het 

https://portofzeebrugge.idronect.com/
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kader van de toelating te onderzoeken of de UAS-exploitant voldoet aan de veiligheidseisen van de 

terminal. 

De toelating voor een UAS-exploitant afgegeven door een Hoofdconcessionaris moet minimaal 

volgende minimumgegevens vermelden: 

• De UAS-exploitant 

• Het vluchtgebied (operationeel volume) 

• Het doel 

• De periode (datum en uur) 

• De vereiste hoogte voor de vlucht 

• Naam, functie en handtekening van de verantwoordelijke bij de Hoofdconcessionaris (bij 

voorbaat PFSO, en altijd in het geval van ISPS) 

• Een identificatiegegeven van de Hoofdconcessionaris (naam, adres of vestigingsnummer) 
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5.1.4.3 Luchtvaartinformatie 

5.1.4.3.1 Naam van de zone 

Zeebrugge Harbour (BE AIP ENR5.1 §1) 

5.1.4.3.2 Locatie van de zone 

Ten noorden van de Stad Brugge, deze bedekt de gehele grens van de zeehaven zoals omschreven in 

het havengebied van de havenverordening. 

5.1.4.3.3 Geografische coördinaten 

Voor de geozone zijn de coördinaten in de AIP beschreven. (BE AIP ENR5.1 §1) 

5.1.4.3.4 Hoogte van de zone 

Voor de geozone, van toepassing op UAS, zijn volgende verticale beperkingen van kracht: 

• UAS-vluchtuitvoeringen volgens de open categorie (A1/A2/A3): 150ft AGL 

• UAS-vluchtuitvoeringen volgens vluchtuitvoeringen in de categorie “Specifiek”: 400ft AGL 
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5.1.4.4 Bijlagen 

5.1.4.4.1 Kaarten 

5.1.4.4.1.1 Havengebied & Geozone EBR56 
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5.1.4.4.1.2 Watergebieden 
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5.1.4.4.1.3 Land 
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5.1.4.4.1.4 Seveso& kritische infrastructuur-gebieden 
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5.1.4.4.1.5 Buiten havengebied maar binnen de geozone 

De woonkernen vallen buiten het havengebied maar binnen de geozone. De jachthaven zit binnen het 

havengebied maar volgt dezelfde regels als buiten het havengebied maar binnen de geozone. 
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5.1.4.4.1.6 Natuurgebieden 
 

Sterneneiland 

Dudzeelse 

Polder 
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5.1.4.4.1.7 Militair domein 
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5.1.4.4.1.8 Andere geozone 

Voor deze geozone is een aparte toelating nodig van de geozonebeheerder. 

 


