
Vanaf 1 december 2017 meldingsplicht voor
gebruik drones klasse 1 en 2

In het Gentse stedelijke politiereglement rond de openbare rust en veiligheid is een
artikel toegevoegd rond drones. Vanaf 1 december 2017 moet iedereen die boven
het grondgebied van Gent gebruik wil maken van een drone klasse 1 of 2 (geen
speelgoeddrones), dit minstens 1 maand op voorhand melden.

Zo is er tijd voor politie en/of brandweer om veiligheidsadvies te geven. De burgemeester
kan dan toestemming geven of extra voorwaarden of verbodsbepalingen opleggen indien
de openbare orde dreigt verstoord te worden. Vanaf 1 januari 2018 zal de politie
controleren of de nodige melding werd gedaan.

Geen meldingsplicht voor recreatieve (speelgoed) drones

De melding is enkel nodig voor drones klasse 1 (1A en 1 B) en klasse 2, niet voor
recreatieve drones. We spreken van recreatief gebruik als er aan onderstaande
voorwaarden gelijktijdig is voldaan:



De drone wordt gebruikt voor persoonlijke doeleinden en op privéterrein
Gewicht van de drone is minder dan 1 kg
De drone vliegt maximum 10 meter hoog
De piloot moet steeds zicht hebben op het toestel
De drone vliegt niet binnen een straal van 3 km rond luchtvaartterreinen (Opgelet: het UZ
Gent heeft een officieel luchtvaartterrein. In een straal van 3 km rond het UZ Gent mag
dus niet gevlogen worden op recreatieve basis).
De drone vliegt niet boven een industrieel complex, een gevangenis, een kerncentrale of
een groot aantal mensen in openlucht.

Hoe melden?

Men moet minstens een maand op voorhand melden dat men een drone wil gebruiken.
Hoe burgers dit moeten doen, hangt af van de reden waarom ze de drone wil gebruiken:
tijdens een evenement of buiten een evenement.

1. Indien het gebruik van de drone kadert binnen een evenement dat men organiseert, dan
moet men dit aanduiden in het meldingsformulier van het evenement.

2. als men wil filmen, maar niet in het kader van een evenement. Om te filmen op de
openbare weg in Gent, moet men steeds een aanvraag indienen bij Filmoffice. Ook hier
moet men nu aanduiden dat men gebruik wil maken van een drone.

 
Wanneer burgers aanduiden in het meldingsformulier dat ze een drone gaan gebruiken,
moeten ze nog wat extra info doorsturen naar de politie via ceb@politie.gent.be. Dit staat
ook zo vermeld in beide meldingsformulieren.
Informatie

Dirk De Sutter, hoofdinspecteur (Dienst Openbare Orde en Bewapening), tel. 09 266 68
29, e-mail dirk.desutter@politie.gent.be

Bevoegd

mailto:dirk.desutter@politie.gent.be
mailto:ceb@politie.gent.be
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/producten/filmen-gent-aanvraag
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/producten/meldingsformulier-evenementen


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

De heer Daniël Termont
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 50 00, fax 09 266 50 19, e-
mail: burgemeester@stad.gent

De heer Christophe Peeters
Schepen van Financiën, Feesten,
Middenstand en Innovatie, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50,
e-mail: schepen.peeters@stad.gent

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent

Stad Gent
persruimte

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/
mailto:schepen.storms@stad.gent
mailto:schepen.peeters@stad.gent
mailto:burgemeester@stad.gent
http://www.stad.gent/

