#160122

OPLEIDING

#WETGEVING EN ADMINISTRATIE

het gebruik van drones - een juridische vlucht

€ 160,00 excl. BTW

“wat brengt de nieuwe europese dronewetgeving?”

omschrijving

INTRODUCTIE

Sinds januari 2021 is de gestandaardiseerde Europese dronewetgeving van kracht die de nationale wetgeving heeft vervangen. Dankzij
dit nieuwe juridische kader is het duidelijk geworden wat de regelgevende mogelijkheden en beperkingen zijn bij het gebruik van drones. Dit
heeft grote impact op drone operaties.
Tijdens deze opleiding staan we stil bij de juridische bepalingen die het gebruik van drones op korte en langere termijn in goede banen moeten
leiden.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers van:
openbare besturen
politiediensten
social- en non-profitorganisaties
bedrijven
die het gebruik van drones willen toepassen in hun werking of beleidsadvies geven m.b.t. het gebruik van drones en ingrijpen bij overtredingen
en/of klachten.

METHODOLOGIE

Op locatie (standaard) of via interactieve webinar (corona-modus)

programma
Drones kunnen ingezet worden op tal van domeinen. We denken aan bewaking, inspectie van infrastructuur , ruimtelijke ordening en
planning, vervoer van goederen, enz.
Uiteraard moeten we rekening houden met enkele juridische aandachtspunten bij het gebruik van drones zoals bij veiligheid en privacy.
Welke wetgeving m.b.t. het privaat en commercieel gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgische luchtruim is van
toepassing?
In welke gevallen moet men aan de bepalingen voldoen?
Welke verplichtingen zijn er voor het gebruik van een drone, voor de piloot?
In welke situaties kunnen drones gebruikt worden?
Deze interactieve sessie werkt vanuit concrete vragen door de deelnemers.

praktisch
2 sessie(s) vanaf donderdag 28/10/2021 - Sint-Denijs Westrem
LESDATA VOOR SINT-DENIJS WESTREM VANAF DONDERDAG 28/10/2021
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LOCATIE

CONTACT

Campus Gent NETWORKS TWO

T: 078 35 39 30
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DATUM

STARTUUR

EINDUUR

donderdag 28/10/2021

09:30

12:30

donderdag 28/10/2021

13:30

16:30

Raymonde de Larochelaan 13
9051 Sint-Denijs-Westrem

Tine@escala.be

Kies eventueel een andere locatie of tijdstip
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook
online volgen. U heeft nu gekozen voor de klassikale vorm van deze
mixed class. Indien u de opleiding liever online volgt dan selecteert u
de optie 'webinar' (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

PRIJSINFO

Overheid, social profit en vzw's: € 160 per persoon excl. BTW.
Profit: € 240 per persoon excl. BTW.

docent
Rob De Roo studeerde in 2006 af als Master in de Luchtvaart. Hij werkte eerst verschillende jaren als design projectmanager bij een
multinational, vooraleer hij in 2010 overstapte naar de Katholieke Hogeschool VIVES, afdeling Luchtvaart, als docent en onderzoeker.
Aan de VIVES Hogeschool doceert hij de vakken Drone Design, Drone Maintenance, Flight Training, Drone Applications, Human Factors in
Aviation, Aircraft Systems & Structures, Aviation Safety en Mass&Balance in de afstudeerrichtingen Luchtvaarttechnologie en AspirantLijnpiloot. Hij is ook coördinator van de onderzoeksgroep DroneLab, die duurzame drone toepassingen ontwikkelt.
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