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ADVIES 
Politiereglement op de openbare rust en de veiligheid  
- gebruik van drones (A.2017-1401/AZ) – Wijziging 
 
Datum: 13  maart 2018         Advies-nr. JR/18/012 
 
Strekking van het advies:     
positief 
Reglement/decreet:  
Artikel 1 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23/09/2013 

Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag van college van burgemeester en schepenen 

Hoe kwam dit advies tot stand? 
Deze problematiek werd besproken op het bestuur van de Jeugdraad. 

Wie werd betrokken?  
Het bestuur van de Gentse Jeugdraad 
Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent 
Ann Zonderman, Juridische Dienst 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 
Nvt.. 
Minderheidsstandpunt (indien nodig) 
nvt. 
 

 
De Jeugdraad adviseert de wijziging positief mits opmerkingen.  

• We merken ten eerste op dat de term ‘schriftelijk’ niet door iedereen op dezelfde 
manier wordt geïnterpreteerd. Met andere woorden: niet iedereen weet dat ‘schriftelijk’ 
ook elektronisch kan. We vragen dan ook een duidelijke en eenvoudige omschrijving. 
Bovendien wordt in het meldingsformulier (zie hieronder) de term ‘elektronisch’ gebruikt, 
en niet ‘schriftelijk’.  
 

• We hebben op de website van Stad Gent vruchteloos gezocht naar extra info voor wie 
een drone wil besturen.  
 

• De melding gebeurt via het meldformulier evenementen van de politie. Daar lezen we 
onderstaande tekst:  

 “Gebruik van drones of RPAS*? *Remotely Piloted Aircraft System   JA of NEEN  

Indien ja: 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. Deze melding betreft een 
verplichting om, uiterlijk 1 maand voor het evenement, volgende informatie elektronisch over te  
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maken aan de Lokale Politie Gent (ceb@politie.gent.be): een kopie van de risicoanalyse zoals 
bedoeld in KB 10/04/2016 waarvan het origineel aan het Directoraat Generaal van de Luchtvaart 
dient overgemaakt te worden met bijkomend alle dienstige gegevens omtrent het toestel, de piloot 
(inclusief brevetgegevens) en de verzekering van het toestel. 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 resulteren in het invorderen van een GAS-boete ten belope van 350 euro.” 

 

We stellen voor dit te herschrijven naar een taal die niet-juristen ook begrijpen, alsook toe 
te voegen dat de recreatieve drones hier niet onder vallen.  

 

Alvast bedankt.  

 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
 

Thibalt Bonte 
Secretaris 

 

Maïté Coppens 
Voorzitter 

 


