
MELDINGSFORMULIER 

GEBRUIK DRONE/RPAS GRONDGEBIED STAD GENT   

Iedere vlucht met een drone/RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) Klasse 1A over het 

grondgebied van de Stad Gent dient gemeld te worden via dit meldingsformulier.  

Deze melding dient minstens 10 dagen* voor de start van het evenement ingevuld te worden en 

bezorgd worden aan PZ.GENT.DOOB.EVENEMENTEN@POLICE.BELGIUM.EU . 

*In geval van onvoorziene omstandigheden kan een kortere termijn aanvaard worden. 

Deze melding is geenszins een toelating in de zin van KB van 10 april 2016 die het gebruik regelt van 

op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPA) of drones.  

Gelieve bij deze melding de volgende documenten bij te voegen:  

- goedkeuring Directoraat Generaal van de Luchtvaart (DGLV) om 1A-vluchten te mogen 
uitvoeren 

- het inschrijvingsbewijs en het verzekeringsbewijs van de gebruikte drone  

Het niet melden van het gebruik van een op afstand bestuurd luchtvaartuig (RPA) of drone en/of het 

niet op tijd overmaken van voorgemelde info kan worden gesanctioneerd met een maximale 

administratieve geldboete van 350 euro voor meerderjarige overtreders/175 euro voor minderjarige 

overtreders. 

DEEL I – ALGEMENE GEGEVENS  

Nummer verklaring Klasse 1B  

OF Nummer toelating Klasse 1A  

Naam van de exploitant  

DEEL II – CONTACTPERSOON  

Voornaam  

Achternaam  

E-mailadres  

GSM/Telefoonnummer  

DEEL III – GEGEVENS PILOOT 1  

Voornaam  

Achternaam  

E-mailadres  

GSM/Telefoonnummer  

Nummer van het bewijs van bevoegdheid  

DEEL IV – GEGEVENS PILOOT 2 (indien van toepassing)  

Voornaam  

Achternaam  

E-mailadres  

GSM/Telefoonnummer  

Nummer van het bewijs van bevoegdheid  

DEEL V – WAARNEMERS (indien van toepassing)  

Waarnemer 1: Voornaam + Achternaam  

Waarnemer 2: Voornaam + Achternaam  

mailto:PZ.GENT.DOOB.EVENEMENTEN@POLICE.BELGIUM.EU


DEEL VI – GEGEVENS DRONE VLUCHT  

Adres opstijgplaats  

Coördinaten opstijgplaats  

Datum drone vlucht  

Beginuur drone vlucht  

Einduur drone vlucht  

Doel drone vlucht, vluchtplan en type activiteit  

DEEL VII – GEGEVENS DRONE  

Inschrijvingskenmerk drone(s)  

Type toestel (Quad copter / Hexa copter / Dodeca 
copter / Fixed wing / andere) 

 

 

Plaats en datum:  

 

Na(a)m(en) en Handtekening van de contactpersoon en/of pilo(o)t(en): 

 

 

 

 


