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1 Inleiding 

 

U heeft ze waarschijnlijk al zien vliegen: drones. Zowel recreatief als professioneel winnen ze aan 

populariteit, aangezien ze niet alleen als speelgoed of voor spectaculaire luchtfoto’s kunnen gebruikt 

worden (recreatief), maar ook in de landbouw en in de transport- en beveiligingssector (professioneel). 

Om deze verscheidenheid aan taken te kunnen uitvoeren zijn drones niet meer slechts vliegmachines, 

maar zijn ze standaard uitgerust met camera’s, sensoren en microfoons (Custers, Vergouw, Nagel, & 

Bondt, 2016).  

Hoewel drones dus aan populariteit winnen, is de dronesector nog niet op zijn hoogtepunt. Culus, 

Schellekens & Smeets (2018) hebben onderzoek uitgevoerd naar het economisch potentieel van drones 

in België en daarbij inderdaad vastgesteld dat het zich rond de 408 miljoen euro per jaar bevindt (zie 

figuur 1).  

 

Figuur 1: Verwachte waarde van drone oplossingen per industrie in België (in miljoen euro's) (Culus, Schellekens, & 
Smeets, 2018) 

In deze masterproef spitsen wij ons toe op dronegebruik bij surveillance en beveiliging. Ook deze 

specifieke dronesector kan nog groeien, aangezien Culus, Schellekens & Smeets (2018) het economisch 

potentieel hier op 30,9 miljoen per jaar schatten. Wij kozen ervoor deze specifieke sector te bestuderen, 

omdat wij merkten dat drones die hiervoor ingezet worden steeds meer aandacht krijgen in de media. In 

Koksijde ging bijvoorbeeld een project van start waarbij drones hielpen om drenkelingen en verloren 

gelopen kinderen op te sporen (HLN, 2016). De politie van Geraardsbergen levert een ander voorbeeld: 

zij zetten drones in om een volkstoeloop bij een triatlon te controleren (zie 2.1. voor meer voorbeelden) 

(HLN, 2018).  
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De Belgische dronemarkt voor surveillance en beveiliging is nog niet onderzocht. In deze masterproef 

gaan wij na in welke mate drones in België voor de aangehaalde doeleinden worden ingezet en welke 

factoren (technologie, wetgeving, ethiek, …) hier eventueel een rol spelen. Onze motivatie voor deze 

masterproef is dus drieledig: drones worden steeds populairder, de dronesector kan nog sterk groeien en 

ten slotte is er weinig onderzoek verricht over het dronegebruik voor surveillance en beveiliging.  

Onze onderzoeksvraag formuleerden we als volgt “Hoe kunnen drones in België voor surveillance en 

beveiliging ingezet worden en wat zijn de gevolgen hiervan?” We splitsen deze op in drie deelvragen:  

 “Wat zijn de specifieke ‘opportuniteiten’ en ‘problemen’ bij het actief inzetten van drones voor 

surveillance en beveiliging?  

 Is de huidige wetgeving voldoende aangepast om drones voor surveillance in te zetten?  

 En hoe kan het Internet of Things een rol spelen bij de inzet van drones voor surveillance en 

beveiliging?”  

We willen op deze vragen een antwoord bieden op basis van elf semigestructureerde (vaste vragenlijst 

waarvan kan worden afgeweken) expertinterviews waar we peilen naar de invloed van verschillende 

factoren bij dronegebruik voor surveillance en beveiliging. Deze interviews worden getranscribeerd en 

geanalyseerd voordat we hier de belangrijkste opportuniteiten en problemen uit afleiden.  

Na deze inleiding bespreken we in een literatuurstudie de achtergrond van drones en beschrijven we de 

belangrijkste factoren die hen beïnvloeden. Hier stippen we ook kort het Internet of Things (2.2) aan, 

waar we een link met drones leggen. Hoofdstuk 3 behandelt de methodologie waarin we onder andere de 

relevantie (3.2), onderzoeksmethode (3.4) de operationalisering (3.5) van dit onderzoek omschrijven. In 

hoofdstuk 4 en 5 volgen respectievelijk de empirische studie om de belangrijkste bevindingen te 

beschrijven en de discussie waarin de resultaten geïnterpreteerd en verklaard worden. Onze masterproef 

eindigt uiteraard met een conclusie (hoofdstuk 6), waar we kort ingaan op de bijdrage die ons onderzoek 

levert. 
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2 Literatuurstudie 

 Drones 2.1

 

Drones, ook wel Unmanned Aircrafts genaamd, worden door de Amerikaanse Federal Aviation 

Administration omschreven als “A device used or intended to be used for flight in the air that has no 

onboard pilot” (U.S Department Of Transportation, 2013). Enkele jaren geleden was er nog geen sprake 

van commercieel beschikbare drones, ze werden enkel voor militaire doeleinden gebruikt. Momenteel is 

het aandeel commerciële drones zonder militaire doeleinden sterk toegenomen (Custers, 2016). Ze 

kenden de laatste jaren namelijk een immense toename in populariteit, zo verschijnen private drones 

meer en meer op openbare plaatsen. Bovendien zijn er al miljoenen drones verkocht, Amazon verkoopt 

bijvoorbeeld momenteel meer dan 10000 drones per maand (Custers, 2016). 

 

Naast “drone” gebruikt men ook verschillende andere benamingen, Custers (Custers, 2016) somt er 

verschillende op. Zo gebruikt men UAV (Unmanned Aerial Vehicle) of UAS (Unmanned Aerial System), 

waarbij UAV staat voor een vliegend toestel, en UAS voor het volledige systeem, dus de unit in de lucht 

en de control unit die op de grond aanwezig is. RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) legt dan weer 

de focus op het bestuurd worden door een piloot. Ten slotte bestaan nog UCAV (Unmanned Combat 

Aerial Vehicle) en MAV (Micro Aerial Vehicle), die naar specifieke subtypes verwijzen. 

 

Er is een grote verscheidenheid aan drones, die volgens bepaalde kenmerken kunnen worden 

geclassificeerd. Wiebel en Hansman (2005) stellen vijf klassen voor die als voornaamste onderscheid 

hun grootte en dus ook gewicht hebben. Dat laatste gaat van slechts een paar gram, tot meer dan tien 

ton. De klassen zijn: micro, mini, tactisch, gemiddelde hoogte en hoge hoogte. De onderstaande figuur 

geeft deze vijf klassen weer met een bijhorende schaal. 
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Figuur 2: Het massa spectrum van Drones (Wiebel & Hansman, 2005) 

Zoals duidelijk opvalt op de figuur zijn de grotere modellen meer militair gericht en zijn de kleine modellen 

meer bedoeld voor gebruik door niet-militaire instanties en particulieren. Sinds 2005 is de dronemarkt zo 

gedifferentieerd dat er momenteel wel 1500 verschillende types drones zijn en nu spreekt men zelfs over 

nano-drones, die zo klein als insecten kunnen zijn (Goldberg, Corcoran, & Picard, 2013). Vervolgens 

kunnen drones ook op een andere manier worden ingedeeld: of ze werken volgens een fixed-wing 

systeem, of ze beschikken over een multirotorsysteem (Oerlemans & Custers, 2015).  

 

De toepassingsdoeleinden van drones zijn vrijwel onbeperkt, ze worden bijvoorbeeld meer en meer 

standaard uitgerust met camera’s en microfoons (Custers, Vergouw, Nagel, & Bondt, 2016). Hieronder 

worden verschillende uiteenlopende doeleinden aangestipt. 

 

In publieke sectoren kunnen drones ingezet worden om: 

 

 inspecties uit te voeren op gebouwen, constructies of installaties. In verscheidene, voornamelijk 

Europese landen, kampt men met een sterk verouderde infrastructuur en om de veiligheid te 

garanderen moeten deze regelmatig worden geïnspecteerd. Momenteel moet men vaak zeer 

uitgebreide en ingewikkelde constructies inzetten om in staat te zijn deze grondig te inspecteren 

op scheuren en defecten, terwijl diezelfde opdracht met een drone gemakkelijker uitgevoerd zou 

kunnen worden (Metni & Hamel, 2007). 

 

 overheidsinstanties te steunen. Zij gebruiken drones ter preventie van criminaliteit, om 

reconstructies van criminele daden uit te voeren of voor de detectie van cannabisplantages met 

behulp van hittesensoren (Custers, 2016). Een goed voorbeeld is de Deense politie, die al 
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drones ingezet heeft in de bestrijding van cannabis in de Christianiawijk in Kopenhagen (The 

Local, 2017). 

 

 grenzen te bewaken (Custers, 2016). De grenscontrole van de VS doet testen met drones om te 

patrouilleren aan de Mexicaanse grens (Lajeunesse, 2018). 

 

 humanitaire hulp te verstrekken: drones kunnen water, voedsel of medicatie naar getroffen 

gebieden brengen. Het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties gebruikt bijvoorbeeld 

drones ter bestrijding van honger en om humanitaire hulp te bieden op een efficiënte en 

goedkope manier (Falk, 2018). 

 

 de huidige staat van de natuur te bekijken en te berekenen hoe deze evolueert. Een goed 

voorbeeld hiervan is het bestuderen van de laagwaterkoraalriffen. Casella et al (2017) stelden 

vast dat drones (gemaakt voor consumentengebruik) op een effectieve manier beelden van 

laagwaterkoraalriffen kunnen maken. Men slaagde erin waardevolle data te bekomen voor een 

relatief lage kost.  

 

 de huidige verkeerssituatie in steden en op snelwegen te bekijken. Drones bieden de 

mogelijkheid om een goed overzicht te krijgen van het spitsuur op de wegen. Daarnaast is het 

ook een uitstekend hulpmiddel om incidenten te onderzoeken. (Puri, 2005). 

 

 militaire doeleinden te dienen, voornamelijk om gebieden te verkennen, vijandige stellingen te 

bekijken en zelfs om vijanden te bombarderen. Gregory (2011) stelt dat het een goede manier is 

om een aanval uit te voeren aangezien je gericht kan toeslaan, met een minimum aan 

onschuldige slachtoffers en vanop veilige afstand. 

 

In private sectoren kunnen drones ingezet worden voor: 

 

 Luchtfotografie, dit is het meest veelzijdige voorbeeld aangezien dit recreatief gebruikt kan 

worden door particulieren, maar ook professioneel. Voorbeelden hiervan zijn: het fotograferen 

van de vooruitgang die men boekt bij het bouwen van flatgebouwen of het filmen van gebouwen 

met behulp van hitte registrerende camera’s op drones om zo warmteverlies in kaart te brengen 

en de oorzaken ervan te identificeren (Opfer & Shields, 2014).  

 

 Cinematografie, entertainment en televisie worden drones ingezet om beelden te kunnen 

vastleggen die op andere manieren (helikopters) zeer veel geld zouden kosten (Custers, 2016). 

 

 In de landbouw: uit een andere ooghoek kunnen drones ook worden ingezet om pesticiden te 

verspreiden, met dit doel worden drones momenteel in Taiwan ingezet. Het bespaart 

arbeidskosten en laat toe om de pesticiden nauwkeuriger te verspreiden (Salmonsen, 2018). 
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Drones kunnen ook de groei van gewassen opvolgen. Zo kunnen zij zelfs de gehele productie te 

verhogen (Akshay, 2018; Custers, 2016). 

 

Het uitrusten van drones met camera’s maakt het mogelijk om drones meer en meer in te zetten voor 

surveillance (observatie van personen, gebouwen, …) maar brengt wel verschillende problemen met zich 

mee op verschillende vlakken: ethiek, veiligheid, beveiliging, privacy, op vlak van wetgeving en op vlak 

van technologie.  

 

 Ethiek 2.1.1

 

Het ethische aspect werd al in verschillende onderzoeken bestudeerd en een eerste opmerking die hierbij 

gemaakt wordt door Finn & Wright (2012) is dat de persoon of het doelwit dat bekeken wordt, vaak deze 

drones zelf niet kan zien. Drones kunnen op grote hoogte opereren, buiten het bereik van het blote oog, 

waaronder bijvoorbeeld de BAE Systems drones (British Aerospace Electronic Systems). Deze drones 

kunnen op een maximumhoogte van 6096 meter vliegen en zijn vanop de begane grond onzichtbaar 

(Paul, 2010). 

 

Wanneer men over surveillance spreekt blijkt men zich vaak op dezelfde doelgroepen te richten. Zo richt 

men zich opvallend vaker op minder gegoede mensen, mensen met een andere huidskleur, personen 

met een andere etnische achtergrond of degenen die zich openlijk tegen de overheid keren. Ook drones 

kunnen en worden ingezet tegen gemarginaliseerde groepen door overheidsinstanties, waaronder de 

politie. (Finn & Wright, 2012). 

Als we de soorten surveillance bekijken kan men een opdeling maken tussen twee grote typen: 

massasurveillance die niet gericht is op specifieke personen en directe of doelgerichte surveillance die 

gericht is op het observeren van een bepaalde persoon. Drones kunnen vooral voor observatie uitermate 

goed gebruikt worden, aangezien ze zoals eerder vermeld bijna onzichtbaar kunnen worden ingezet 

(Pauner, Kamara, & Viguri, 2015). 

 

Volgens West en Bowman (2016) is het ook belangrijk om vanuit de gedragswetenschappen naar het 

ethische gedeelte te kijken. Wanneer mensen iets als een makkelijkere oplossing zien, waar ze zelf veel 

aan zullen verdienen of veel voordelen uit halen, zullen ze deze sneller als de norm zien en sneller 

aanvaarden; ook al gaat deze in tegen verscheidene waarden. Jansen (2015) concludeerde echter dat de 

overheid niet zomaar het gebruik van drones mag verbieden, aangezien de marginale voordelen groter 

zijn dan de marginale nadelen die worden gecreëerd bij het gebruik van drones. Men moet hier wel een 

onderscheid maken tussen drones die specifiek gemaakt zijn voor spionage (die men niet ziet vanop 

afstand of die gecamoufleerd zijn ) en de overige drones, die wel worden ingezet ten voordele van de 

maatschappij. Het gebruik van deze ‘spionagedrones’ werd door Jansen als onethisch bestempeld. 

 

Politiediensten hebben drones al ingezet voor surveillance van personen op grote manifestaties en voor 

het uitvoeren van arrestaties. De politiediensten van Staffordshire in het Verenigd koninkrijk gebruikten in 
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2007 al een drone om toezicht te houden op een festival (Randerson, 2007). Ook de politie van 

Merseyside in Bootle (Verenigd Koninkrijk) slaagde er succesvol in een drone te gebruiken: een persoon, 

die zich verstopte in bosjes werd gearresteerd met behulp van een drone met infraroodcamera (Hull, 

2010). 

 

 Veiligheid 2.1.2

 

Een tweede aspect is de veiligheid, aangezien er door het toenemende aantal luchtvaarttoestellen een 

grotere kans is op belemmeringen of botsingen en zo een veiligheidsrisico ontstaat. Daarnaast vreest 

Bernauw (2016) dat er zich schade aan eigendommen en aan personen kan voordoen. 

Oerlemans en Custers (2015) leggen hier bijzonder de nadruk op, volgens hen is het moeilijk de 

veiligheid te handhaven, wanneer veel van de huidige gebruikers de toepasselijke wetgeving niet kennen. 

 

 Beveiliging  2.1.3

 

Technologie kan worden ingezet met foute intenties, bijvoorbeeld om mensen te traceren, zaken te 

belemmeren, mogelijks aanslagen te plegen, … Het is dus nodig de drone en zijn bestuurder te 

registreren om zo, in geval van een misdaad, de schuldige te kunnen identificeren (Bernauw, 2016). 

Hierbij komt dat terroristen drones kunnen inzetten. Volgens Michaelides-Mateou (2016) moet men 

erkennen dat drones met slechte intenties kunnen worden gebruikt om vervolgens over te kunnen gaan 

tot defensieve en preventieve maatregelen. Bijkomend stelden Michaelides-Mateou dat men voor 

terrorisme nieuwe methoden gebruikt die niet voorzien kunnen worden en dat overheden dus 

voornamelijk reagerende maatregelen zullen nemen.  

 

Drones kunnen ook ingezet worden voor illegale activiteiten: bijvoorbeeld drones die andere drones uit de 

lucht proberen te halen. Er moet dus een duidelijk systeem voor authenticatie van drones ontwikkeld 

worden om deze problemen tegen te gaan. Een andere moeilijkheid is de netwerkveiligheid. Drones 

verbonden met het internet zijn kwetsbaar en dienen dus goed beveiligd te zijn hiertegen. Ook moet de 

gebruiker vermijden dat het GPS-signaal verstoord kan worden door bijvoorbeeld jammers. Dit zijn 

apparaten die signalen zoals wifi- of gsm-signalen kunnen blokkeren om een drone te hacken. Er zijn dus 

bepaalde methoden nodig om drones te bewapenen tegen dit soort veiligheidsproblemen. Een mogelijke 

oplossing zou kunnen zijn dat drones afhangen van meer dan één navigatiesysteem (Kopetz, 2011). 
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 Privacy 2.1.4

 

Privacy is een basisvrijheid die elke mens bezit, in de Universele Verklaring voor de Rechten van de 

Mens wordt zij als volgt omschreven:  

 

“Article 12 No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or 

correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the 

protection of the law against such interference or attacks (UN General Assembly, 1948, art 12).” 

 

Indien er via drones toezicht wordt gehouden, kan dat ertoe leiden dat mensen zich gaan aanpassen aan 

het risico dat ze bekeken worden door drones, of ze nu iets te verbergen hebben of niet (West & 

Bowman, 2016). Dit zorgt ervoor dat hun privacy niet volledig gewaarborgd is, aangezien zij een deel van 

hun vrijheid verliezen. Jansen (2015), Pauner, Kamara en Viguri (2015) noemen dit het “chilling effect”.  

 

Privacy kan worden opgedeeld in vier hoofdcategorieën (Pauner, Kamara, & Viguri, 2015): 

 

 Fysieke privacy: gaat over de integriteit van het lichaam van een persoon. 

 Informatieprivacy: gaat over de inhoud van communicatie waaronder gegevens, afbeeldingen 

en geluidsopnames. 

 Communicatieve privacy: alle communicatie zoals email, sms, telefoongesprekken, … 

 Locatieprivacy: bevat de detectie, tracering en identificatie van de locatie waar een persoon zich 

bevindt. 

 

Volgens Custers (2016), Pauner, Kamara en Viguri (2015) moet men bij het inzetten van drones rekening 

gaan houden met wat er met de data gebeurt. Wordt die enkel gebruikt voor de gespecifieerde 

doeleinden of ook voor onvoorziene doelen? Dat laatste noemt men de “function creep”.  

 

Drones vormen door hun kenmerken een privacy probleem: ze kunnen zeer laag opereren, ze zijn klein, 

ze maken weinig lawaai, … (Bernauw, 2016). Daardoor kunnen drones als indringers in de levenssfeer 

van mensen gepercipieerd worden. 

 

Privacy kan volgens West en Bowman (2016) echter wel gewaarborgd worden als elke dronegebruiker 

zich aan een regelgeving houdt die de nodige wetten bevat om het dronegebruik te reguleren. Bijkomend 

vermelden Pauner, Kamara en Viguri (2015) dat wetgeving alleen niet volstaat. Er moeten 

ondersteunende standaarden komen die een gedeelte van de privacyrisico’s opvangen en bedrijven 

stimuleren om zich aan de wetgeving houden.  

 

Privacy en wetgeving zijn twee aspecten die ook in de GDPR-wetgeving terugkomen (General Data 

Protection Regulation). Zij regelt de bescherming van data en vooral specifieke data van consumenten. 

Bedrijven moeten een aantal zaken garanderen en soms zelfs expliciet klanten informeren (Pauner, 
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Kamara, & Viguri, 2015). In het volgende deel, 2.1.5., gaan we dieper in op wetgeving, waaronder ook de 

GDPR.  

 

 Wetgeving 2.1.5

 

Wanneer men de bestaande wetgeving raadpleegt, valt het sterk op dat de term ‘drone’ niet wordt 

gebruikt. In plaats daarvan spreekt de wetgever van UAS (Unmanned Aerial System) of UAV (Unmanned 

Aerial Vehicle). UAS is hier een algemenere term: het betreft niet enkel de drone zelf, maar ook het 

controlesysteem (Custers, 2016). 

 

2.1.5.1 Voormalige en huidige wetgeving 

 

Om de toekomstige wetgeving over het dronegebruik voor surveillance te bespreken, is het belangrijk 

eerst te kijken naar de huidige en voormalige wetgeving. Finn en Wright (2012) bekeken de 

dronewetgeving van de Europese Unie, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in 2012. Zij 

kwamen tot de conclusie dat het op dat moment zeer moeilijk was om te bepalen welke wetgeving een 

invloed heeft op het gebruik van drones. Drones kunnen namelijk voor verscheidene doeleinden worden 

ingezet: gaat het bijvoorbeeld over dronegebruik met camera’s op publieke plaatsen, dan zal de 

camerawetgeving van toepassing zijn.  

 

Volgens West en Bowman (2016) moet de overheid inspraak geven aan de bevolking en voornamelijk de 

doelgroepen van dronegebruikers omtrent de dronewetgeving. Bennet (2011) vermeldt nog dat we er 

later spijt van kunnen krijgen dat dronetechnologie zo veel vrijheid kreeg. 

 

Op ethisch vlak vertoont de wetgeving nog gebreken: Finn en Wright (2012) stellen vast dat de overheid 

de privacy van personen niet kan garanderen, aangezien de verscheidenheid van drones zo groot is. Aan 

de andere kant zijn er ook lokale autoriteiten die het gebruik van drones volledig verbieden binnen de 

stadskernen of boven publieke evenementen (Bernauw, 2016). 

 

2.1.5.2 Toekomstige wetgeving  

 

West en Bowman (2016) komen tot de conclusie dat toekomstige wetgevingen met een aantal factoren 

rekening zullen moeten houden, wil men het ethische en het privacy-aspect verzekeren:  

 Zo moet er een balans zijn tussen verdeeldheid in macht tussen het individu en de overheid. 

 Ze moet specificaties bevatten 

o  over mogelijke bewapening. 

over dataverzameling en de -opslag.  

over rapportering van het dronegebruik. 
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Jansen (2015) concludeert dat de wetgeverrekening moet houden met zes factoren, in tegenstelling tot 

het beperkte aantal factoren dat West en Bowman vernoemen. Jansen (2015) omschrijft ze als volgt: 

 Gebruiksrestricties voor dronegebruik. 

 Continue ethische evaluatie van dronegebruik. 

 Democratische besluitname over de wetten die dronegebruik regelen. 

 Toezicht op de inzet van drones. 

 Sensibilisering aangaande droneproblematiek  

 Transparantie over de opgelegde wetten. 

 

Volgens Pauner, Kamara en Viguri (2015) is er in de toekomst een nood aan drie bestuursvormen om het 

dronegebruik in goede banen te leiden. Ze komen voort uit de GDPR, die hieronder wordt besproken.  

 De databeschermingswet van de Europese Unie moet technologieneutraal blijven, ze moet 

kunnen inspelen op eender welke soort drone, ook op diegenen die momenteel nog niet 

bestaan. 

 De standaardisatie van de activiteiten die met drones kunnen worden uitgevoerd moeten 

worden vastgelegd op Europees en internationaal niveau. 

 Men moet certificaten opstellen, die men nodig heeft om drones te gebruiken, dit om 

ongeoorloofd gebruik te verhinderen en zo privacy- en datarisico’s tegen te gaan.  

  

2.1.5.3 De huidige Belgische Dronewetgeving 

 

De recentste Belgische wetgeving over het gebruik van drones dateert van 2016. Ze zet het kader waarin 

drones mogen worden ingezet en bepaalt aan welke voorwaarden de operator moet voldoen. Binnen de 

Belgische wet spreekt men van RPA (Remotely Piloted Aircraft) of RPAS (Remotely Piloted Aircraft 

System), de term drone wordt niet gebruikt (Koninklijk besluit met betrekking tot het gebruik van op 

afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim, 2016, artikel 1).  
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Figuur 3: De drone klassen volgens de Belgische wet (BeUAS vzw, 2018) 

De bovenstaande figuur geeft een overzicht van de Belgische dronewet, waarin drones worden ingedeeld 

in drie klassen: recreatief (onder 1 kilogram), klasse 2 (van 1 tot 5 kilogram), klasse 1 (van 5 tot 150 

kilogram). De vermelde klassen worden door de Belgische overheid gebruikt en staan los van diegenen 

die door Wiebel en Hansman werden opgesteld. Bij elke klasse specifieert de wetgever enkele vereisten: 

de operatiehoogte waarin men met deze drones mag opereren, plaatsen waar je drones mogen vliegen 

en de voorwaarden om met deze drones te mogen vliegen. Wat hierin opvalt is dat de drones volgens 

risico worden verdeeld, hoe hoger het risico, hoe meer beperkingen en regels de overheid oplegt. 

(BeUAS vzw, 2018).  

Het inzetten van volledig autonome drones waarbij een piloot de controle niet kan overnemen, is bij wet 

strikt verboden (Rosa, O'Brien, & Vermeiren, 2018). Als burgers nu drones willen gebruiken die meer 

wegen dan 150 kilogram, moeten zij zich wenden tot de European Aviation Safety Agency (EASA) (Rosa, 

O'Brien, & Vermeiren, 2018). Rosa, O’Brien en Vermeiren (2018) stellen bovendien vast dat de overheid 

geen restricties oplegt voor het dronegebruik in gebouwen of het gebruik door de politie, de douane, het 

leger, de kustwacht, etc.  

 

Met de onderverdeling in deze klassen volgt de Belgische overheid de Europese richtlijnen, een 

Europese wetgeving is er daarentegen nog niet. Campos (2018) kwam inderdaad tot de conclusie dat 

Europese landen hun eigen wetgeving opstellen, zonder deze op elkaar af te stemmen, omdat Europa 
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nog geen algemeen wettelijk kader heeft opgesteld. Hieruit komen onzekerheden voort die de 

ontwikkeling van een Europese dronemarkt belemmeren. Bovendien zorgt het voor terughoudendheid in 

de industrie, die eerst een duidelijke wetgeving wil (Bernauw, 2016). Bijkomend concludeerde Campos 

(2018) dat er in de Europese wetgeving voor professionele en commerciële activiteiten een eenvoudigere 

regelgeving wordt voorgesteld dan voor recreatief gebruik. 

De wetgeving in de Europese landen blijkt momenteel te verschillen. Zo mag een drone in België, 

Frankrijk, Polen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk maximaal 150 kilogramwegen. Denemarken, 

Finland, Litouwen en Portugal daarentegen beperken het maximumgewicht tot een zesde hiervan, slechts 

25 kilogram (Rosa, O'Brien, & Vermeiren, 2018). 

 

2.1.5.4 Vergelijking tussen de Belgische dronewetgeving, de Spaanse en die van het Verenigd 

Koninkrijk. 

 

Rosa, O’Brien & Vermeiren (2018) maakten een vergelijking tussen de wetgeving die momenteel van 

kracht is in België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. We vermelden hieronder een selectie van de 

verschillen die de onderzoekers ontdekt hebben. (Rosa, O'Brien, & Vermeiren, 2018): 

 

 De Spaanse wetgeving maakt een onderscheid tussen drones onder 2kg, drones onder 25kg en 

drones onder 150kg. Het Verenigd Koninkrijk maakt een verschil tussen drones onder 7kg en 

onder 20kg. De Belgische wet verdeelt drones in 2 klassen namelijk klasse 1 (tot 5kg) en klasse 

2 (tot 150kg). 

 De maximale vlieghoogte voor drones bedraagt 120 meter in Spanje, 122 meter in het Verenigd 

Koninkrijk en 45 tot 90 meter in België. 

 In Spanje en België moeten burgers een registratie aanvragen als operator, terwijl dit in het 

Verenigd Koninkrijk niet nodig is tenzij men met commerciële doeleinden vliegt. 

 Enkel in Spanje moeten dronegebruikers in het bezit zijn van een onderhoudshandleiding voor 

een drone. 

 In het Verenigd Koninkrijk moeten piloten een bevestiging hebben van hun competenties om met 

een basislicentie te mogen vliegen, terwijl zij in Spanje en in België een kwalificatie moeten 

hebben. Zo moeten dronegebruikers in België voor de basis- en geavanceerde licentie (klasse 2 

en klasse 1)) een theoretische training en een praktische opleiding volgen. In Spanje moeten 

dronegebruikers een opleiding volgen op een terrein met 50 vlieguren en een examen afleggen 

voor de basislicentie en moet men voor de geavanceerde licentie 60 vlieguren hebben. 

 In België en Spanje moet men een medisch certificaat hebben en in het Verenigd Koninkrijk niet. 

 

Het is duidelijk dat de wetgeving tussen deze 3 landen sterk verschilt. Rosa, O’Brien & Vermeiren (2018) 

besluiten dat het toekomstige legale raamwerk van de EASA voor zekerheid zal zorgen binnen de drone-

industrie, voornamelijk bij professioneel en commercieel gebruik, waar de wetgeving op dit moment nog 

sterk versnipperd is binnen Europa. 
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2.1.5.5 De Europese wetgeving 

 

De Europese dronewetgeving zal worden uitgebreid omstreeks het einde van 2018 om recente 

ontwikkelingen in de dronetechnologie op te vangen (EASA, 2018). Belangrijk hierbij is dat eerder 

onderzoek van Bernauw (2016) al vermeldde dat de dronewetgeving niet gescheiden mag worden van de 

algemene luchtvaartwetgeving die op dit moment al van toepassing is.  

 

Op 12 juni 2018 is er al een stemming geweest over de veiligheidsregels die gelden voor drones, meldt 

EUKA (Logist, 2018). Het ging over een aanpassing van de verordening in verband met de 

luchtvaartveiligheid. Voor de Europese Unie lijkt het vooral belangrijk een algemene veiligheidsstandaard 

in te stellen voor de gehele Unie. Personen die drones professioneel gebruiken zullen per land moeten 

worden geregistreerd en zullen zich identificeerbaar moeten maken, om te kunnen ingrijpen indien er zich 

een incident voordoet. Binnen de nieuwe wetgeving zal de wetgever spreken over drie categorieën 

naargelang het risico dat verbonden is aan de operatie. De drie categorieën zijn: open (laag risico, geen 

voorafgaande autorisatie nodig en vliegen tot maximaal 120m), specific (hoger risico, voornamelijk voor 

professioneel gebruik en de dronegebruiker zal een test en training moeten doorlopen, de drone moet 

bovendien geïdentificeerd kunnen worden) en certified (heel hoog risico en bedoeld voor zware drones, 

met regels die lijken op die van de bemande luchtvaart). De onderstaande figuur geeft deze categorieën 

kort weer.Nu moeten de Europese commissie en het Europees Agentschap voor veiligheid van de 

luchtvaart gedetailleerde regels opstellen die deze richtlijnen volgen, zodat er later dit jaar over deze 

regels gestemd kan worden.  

 
Figuur 4: Dronecategorieën (De Jager, Europees Parlement stemt in met voorgestelde drone-regelgeving, 2018) 
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2.1.5.6 General Data Protection Regulation 

 

Voordat de GDPR-wetgeving van kracht ging in mei 2018, waren er twee standaarden die privacy 

behandelden, Pauner, Kamara en Viguri (2015) concludeerden echter dat deze standaarden niet instaat 

waren om de privacy risico’s van drones op te vangen. Ze kwamen tot zes aanbevelingen waaraan 

nieuwe standaarden moesten voldoen om te zorgen dat de privacy risico’s van drones werden opgelost. 

Deze standaarden moesten technische specificaties en verplichtingen worden om te verzekeren dat ze 

worden nageleefd. De zes aanbevelingen van Pauner, Kamara en Viguri (2015) waren: 

 

 Verplichte verwittiging van de persoon over wie de data handelt. 

 Een verplichting dat de identiteit van de persoon die de data verzamelt en de reden van het 

verzamelen en verwerken van de data beschikbare informatie is. 

 Een verplichting dat er informatie beschikbaar is over de mogelijkheid tot toegang tot de data, 

rechten om deze te laten verwijderen en het recht om tegen het verzamelen in te gaan. 

 Aansprakelijkheidsmodellen voor de bestuurders van drones, zodat duidelijk vaststaat wie 

aansprakelijk is indien er iets misgaat. 

 Verplichting om de minimale benodigde hoeveelheid data te verzamelen. 

 Verplichting om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de data te bewaren. De data 

mag niet in handen vallen van personen die niets met de data te maken hebben. Men moet de 

data dus ook voldoende beschermen om lekken tegen te gaan. 

 

De GDPR-wetgeving heeft een impact op drones. Zoals eerder vermeld, genereren drones heel wat data, 

die moet worden beschermd. Pauner, Kamara en Viguri (2015) vatten de belangrijkste delen uit de GDPR 

die betrekking hebben tot drones samen tot de volgende vier risico’s: 

 

1. Een gebrek aan transparantie in verband met dataverzameling, -opslag, -verwerking en -

verspreiding. Zoals al eerder werd aangehaald is het vaak moeilijk om te merken of een drone 

data over u verzamelt. De GDPR heeft hieromtrent een zeer duidelijke verplichting. De persoon, 

over wie de data gaat, moet uitdrukkelijk de toestemming geven voor dataverzameling.  

 

2. Data moet volgens de GDPR worden verzameld met een bepaald doel voor ogen. De data mag 

niet verder worden gebruikt met andere doeleinden dan degene die gespecifieerd zijn bij de 

aanvraag of die zijn medegedeeld aan de persoon over zie de data handelt. De GDPR vermeldt 

expliciet dat de hoeveelheid verzamelde data tot het minimum herleid moet worden. 

 

3. Data die gecapteerd wordt met behulp van drones moet worden beveiligd. De data mag niet 

illegaal worden vrijgegeven of worden gestolen door bijvoorbeeld hacking. Eens data gebruikt is 

voor zijn doel moet ze verwijderd of anoniem gemaakt worden, zo kunnen persoonlijke gegevens 

niet lekken. Het lang bewaren van data kan dus grote gevolgen met zich meebrengen. 
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4. Het vierde risico is profilering. Bij profilering worden grote sets data verzameld over een bepaalde 

persoon, waarbij deze data dan wordt geanalyseerd om acties van mensen te gaan voorspellen 

of om van mensen een profiel te maken dat kan worden gebruikt voor o.a. gerichte reclame. Dit 

kan ook leiden tot discriminatie van bepaalde groepen, wat al eerder werd aangehaald bij de 

ethiek (zie 2.1.1). 

 

De GDPR wil deze problemen aanpakken, maar zal op zich niet volstaan, er moet een raamwerk komen 

voor drones. Standaarden en certificaten kunnen een maatstaf zijn voor hoe een dronegebruiker 

verantwoord met drones kan omgaan. Zij zouden een raamwerk dus mogelijk maken. Standaarden voor 

specifieke dronerisico’s zijn in ontwikkeling, maar privacy- en databescherming zijn hierin nog niet 

opgenomen, ook al stimuleert de GDPR de ontwikkeling van nieuwe standaarden (Pauner, Kamara, & 

Viguri, 2015). 

 

 Huidige stand en toekomst van Dronetechnologie 2.1.6

 

Softwareontwikkelaars en dronedesigners zitten niet stil. Om mee te zijn met de huidige stand van 

dronetechnologieën geven we een overzicht van de verschillende dronegeneraties (Craig, 2017). 

 

Generatie Kenmerken 

Generatie 1 Basisluchtvaartuig van alle vormen, te bedienen met eenvoudige afstandsbediening. 

Generatie 2 Statisch design, vaste camerabevestiging, video-opname/ stilstaande foto’s, handmatig 

besturen van de piloot. 

Generatie 3  Statisch design, cardanische ophanging met 2 assen, HD Video, basis veiligheidsmodel, 

hulp bij het vliegen. 

Generatie 4 Transformatief design, cardanische ophanging met 3 assen, 1080p HD Video of hogere 

beeldkwaliteit, verbeterde veiligheidsmodi, autopiloot modi. 

Generatie 5 Transformatief design, 360° cardanische ophanging, 4k Video of hogere kwaliteit, 

intelligente pilootmodi. 

Generatie 6 Geschikt voor commercieel gebruik, op veiligheid en regelgeving gebaseerd 

normontwerp, aanpassingsvermogen voor platforms en payloads, geautomatiseerde 

veiligheidsmodi, intelligente pilootmodellen, volledige zelfstandigheid, bewust van het 

luchtruim. 

Generatie 7 Geschikt voor commercieel gebruik, gestandaardiseerd design volgens de regelgeving 

en de veiligheid, kunnen switchen van platform en payload, geautomatiseerde 

veiligheidsmodi, verbeterde intelligente pilootmodellen, volledige zelfstandigheid, 

volledig bewust van het luchtruim, automatisch handelen (opstijgen, landen, uitvoeren 

van missies). 

 

Tabel 1: Generaties van drones (Craig, 2017) 
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Momenteel bevinden we ons in de zesde generatie van drones. Drones hebben de juiste technologieën 

om ingezet te worden voor commerciële doeleinden. Ze zijn heel adaptief, hebben een zekere mate van 

intelligentie en zijn autonoom.  

 

De zevende generatie drones is de volgende die ontwikkeld zal worden. Er zijn op dit moment al drones 

geproduceerd die kenmerken van generatie zeven bevatten maar nog niet allemaal. De toekomstige 

drones zullen gestandaardiseerd zijn volgens de regelgeving en veiligheid. Ze zullen ook van platform en 

payload kunnen veranderen. Daarnaast zullen deze drones nog betere en intelligente pilootmodellen 

hebben en zich nog beter bewust zijn van het luchtruim en hier ook naar kunnen handelen. Een drone zal 

bijvoorbeeld objecten zelfstandig kunnen ontwijken, dergelijke sense-and-avoid systems zijn momenteel 

in ontwikkeling. Drones van de zevende generatie zullen ook in staat zijn om automatisch op te stijgen, te 

landen, etc.  

 

In de toekomst zullen ook nog andere technologieën drones verbeteren, waarvan we hier drie 

voorbeelden geven. Ten eerste zullen ze een verbeterde batterijduur kennen. Drones van de vorige 

generaties kunnen namelijk maximaal 25 tot 30 minuten in de lucht blijven vliegen, terwijl er ondertussen 

kleinere, sterkere batterijen geproduceerd worden waardoor drones tot uren zouden kunnen vliegen. 

Daarnaast zouden er ook camera’s in ontwikkeling zijn die veel meer omgevingsdata kunnen capteren 

door bijvoorbeeld de opkomende 3D-detectietechnologie. Tenslotte zal de software die gebruikt wordt om 

omgevingen (met vooraf gegeven algoritmes en instructies) te analyseren sterk verbeteren. , omdat 

programmeurs hun projecten delen met elkaar op open source-platformen zullen kunnen delen (Craig, 

2017).  

 

Voorgaand onderzoek van Vergouw, Nagel, Bondt en Custers (2016) heeft aangetoond dat er 

driebelangrijke ontwikkelingen binnen dronetechnologie zijn. Ten eerste zullen drones kleiner en 

goedkoper worden, tot nu toe was elke nieuwe generatie inderdaad kleiner, lichter en efficiënter op vlak 

van batterijduur. Ten tweede zullen drones een grotere autonomie kennen waarbij een piloot slechts 

gedeeltelijk of helemaal niet meer nodig zal zijn. Momenteel kent de huidige dronegeneratie een beperkte 

autonomie waarbij deze vooral dient ter stabilisatie van de drone. Ten slotte zullen drones steeds meer 

ingezet worden als zogenaamde swarms (zwermen), waarbij drones samenwerken om een opdracht te 

voltooien. Drones zouden elkaar dan kunnen afwisselen om zo een groter bereik te hebben of om grotere 

lasten te kunnen verplaatsen. 
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 Drones en Internet of Things 2.2

 Internet of Things & IoT-kenmerken van drones 2.2.1

 

Internet of Things is het fenomeen waarbij een fysiek voorwerp of object deel uitmaakt van een netwerk 

waar het op een zelfstandige manier data kan uitwisselen en dus kan communiceren met andere delen 

van het netwerk. Op deze manier kan de gebruiker het voorwerp van een afstand bedienen. Internet of 

Things is betekent dus eigenlijk dat objecten ‘slim’ worden gemaakt door ze te verbinden met het internet 

en ze uit te rusten met bepaalde sensoren om veel data te kunnen capteren (Kopetz, 2011).  

 

Drones kunnen we linken aan het Internet of Things-ecosysteem. Ze bezitten heel wat IoT-kenmerken en 

worden ook wel de toekomst van het Internet of Things genoemd. Drones zijn namelijk dynamisch, 

makkelijk verkrijgbaar, makkelijk te herprogrammeren tijdens het vliegen, kunnen veel data verkrijgen en 

tot een zekere mate zelfstandig vliegen (Snow, 2014). Volgens Motlagh et al. (2016) worden de 

toepassingsgebieden van drones alsmaar groter, waardoor drones alsmaar meer data kunnen 

verzamelen. Ze zijn bemand met IoT-apparatuur (camera’s, sensors, etc.), die hun data doorsturen naar 

applicaties of software. Die vorm van communicatie noemt men M2M ofwel machine to machine. Drones 

met het IoT linken, kan dus heel wat nieuwe mogelijkheden scheppen bij de inzet van drones. 

 

 Uitdagingen van IoT 2.2.2

 

Dronetechnologie gaat dus zeer snel vooruit, waardoor het een zeer snel evoluerende markt is. 

Onderzoekers verwachten dat drones binnenkort gebruikt zullen worden in vele nieuwe sectoren, wat ons 

leven sterk zal beïnvloeden. Het aanbieden van IoT-diensten op een droneplatform is een uitdaging, 

aangezien er veel beperkingen zijn waar de gebruiker rekening mee moet houden en waar er nog 

onderzoek naar moet gedaan worden. Volgens Motlagh, Taleb en Arouk (2016) zijn er drie soorten 

beperkingen of uitdagingen: 

 

Verbruik 

 

Eén van de grootste fysieke beperkingen is de batterijduur. Het verbruik kan men wijten aan drie taken. 

Eerst en vooral verbruikt de drone zelf veel. Ten tweede speelt het verbruik van de IoT apparaten aan 

boord een rol. Ten slotte wordt ook energie verbruikt voor dataverzending en voor het besturen en 

controleren van de drone. Vooral die laatste twee beperkingen moeten nog onderzocht worden om 

methoden en algoritmen te creëren voor een verminderd energieverbruik. Een mogelijke oplossing zou 

een operationele software zijn die de energie goed kan verdelen overheen de verscheidene applicaties 

van de drone. 
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Managen en controleren van een groot aantal IoT-apparaten 

 

Drones kunnen over meerdere IoT-apparaten beschikken (camera’s, sensors, …), die elk afzonderlijk 

goed moeten kunnen werken. Dit zou kunnen leiden tot conflicterende beslissingen, niet alle applicaties 

kunnen samen gebruikt worden. Goede methoden en algoritmen zijn dus noodzakelijk om dit te 

verhinderen.  

 

Veiligheid en privacy 

 

Drones die met het internet verbonden zijn kunnen zeer kwetsbaar zijn, aangezien niet alleen gps-

signalen, maar ook wifisignalen verstoord kunnen worden. Zo zou een drone gehackt kunnen worden, 

waardoor een goede beveiliging onontbeerlijk is.  

 

 Drones as a Service & Internet of Drones 2.2.3

 

Robots as a Service (RaaS) betekent dat eigenaars hun robots verhuren aan mensen die bepaalde 

services willen. De opportuniteiten van Robots as a Service zijn talrijk. Zo is het een voordeel van dit 

systeem dat je geen grote kapitaalkost hebt als afnemer en een stabiele winststroom als aanbieder van 

robots. Het RaaS-model zorgt er namelijk voor dat bedrijven robots niet moeten kopen om hun industrie 

te automatiseren, maar robots kunnen huren van gespecialiseerde aanbieders. (Ramar, 2017). 

 

Ook drones kunnen op een dergelijke manier ingezet worden, waarbij bedrijven de diensten van drones 

gebruiken zonder hem zelf te bezitten. Dit systeem kreeg de naam Drones as a Service (DaaS). Net 

zoals bij RaaS kunnen zo de kosten gedrukt worden, aangezien drones bij veel toepassingen in 

verscheidene sectoren gebruikt worden, en bovendien snel verouderen in deze snel groeiende markt. 

Daardoor is Drones as a Service dus een voordelige ontwikkeling. (Ramar, 2017). 

 

Internet of Drones gaat nog een stap verder dan Drones as a Service. Het is een nieuw concept dat lijkt 

op het IoT. Internet of Drones is namelijk een netwerkarchitectuur waarbij de service providerdrones aan 

elkaar kan koppelen, de toegang kan coördineren en navigatiediensten kan voorzien tussen locaties die 

ook wel ‘nodes’ worden genoemd. Bedrijven zouden drones of bepaalde applicaties kunnen inzetten , 

hoewel ze die zelf niet bezitten of zelfs niet bedienen. Via een cloudplatform zou het bedrijf contact 

kunnen maken met een vrij beschikbare drone, die dan vervolgens op afstand de opdracht uitvoert. Dit 

zou commercieel een voordeel kunnen zijn voor veel bedrijven. (Gharibi, Boutaba, & Waslander, 2016).  

 

De wetgeving laat IoD nog niet toe, maar het is een concept dat mogelijkheden bezit. Zo zou de politie 

bijvoorbeeld een drone kunnen inroepen bij een overval om de plaats van het misdrijf te analyseren, nog 

voordat de politie ter plaatse komt. Drones zouden ook een vluchtende persoon kunnen volgen. En 

aangezien de drone deel uitmaakt van een netwerk, kan hij een signaal geven wanneer hij een lege 

batterij heeft om zo een andere drone de operatie te laten overnemen. (Ramar, 2017). 
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Internet of Drones bestaat nog niet, maar het systeem biedt belangrijke voordelen en zal dus 

waarschijnlijk in de nabije toekomst werkelijkheid worden. Het commercieel gebruik van drones zou zo in 

een stroomversnelling terecht kunnenkomen. Om dit fenomeen mogelijk te maken moet er echter een 

universele interface ontwikkeld worden. Het Amerikaanse bedrijf Flytbase is dit momenteel aan het 

ontwikkelen. Met universele interfaces zouden gebruikers dan via het cloudplatform verschillende types 

sensoren en dronehardware kunnen aansturen. Op die manier zouden de verschillende types drones en 

sensoren aan de meest uiteenlopende applicaties gekoppeld kunnen worden, zonder dat er daarvoor 

elke keer een maatwerkinterface nodig is (De Jager, Amerikaans bedrijf introduceert Drones as a 

Service-platform, 2017). 

 

 Conclusie 2.3

 

We kunnen concluderen dat er verschillende aspecten zijn die meespelen bij het gebruik van drones voor 

surveillance en beveiliging. Zo kwamen in de literatuurstudie de volgende factoren naar boven: ethiek, 

veiligheid, beveiliging, privacy en wetgeving. Bovendien bleken er nog verschillende groeimogelijkheden 

te zijn. Enerzijds kunnen drones bijvoorbeeld onder elkaar of met andere toestellen verbonden worden in 

het IoT of anderzijds ingehuurd worden door iemand die zelf geen drone bezit (DaaS).  
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3 Methodologie 

 Inleiding 3.1

 

Zoals al eerder voorkwam in de literatuurstudie, worden drones ingezet bij allerhande toepassingen 

waaronder bewaking, humanitaire hulp en observatie. Surveillance en beveiliging vormen hierbinnen een 

onderdeel dat al werd bekeken op verschillende vlakken door onder meer Pauner, Kamara, & Viguri 

(2015), Finn & Wright (2012) en West & Bowman (2016). Toen we deze bronnen bestudeerden bleek dat 

men vooral focuste ethiek en privacy. Het dronegebruik bij surveillance en beveiliging biedt mogelijk 

verscheidene voordelen, maar eerst en vooral moeten we bepalen welke aspecten hierbij van belang 

zijn.In de literatuur worden al een aantal factoren beschreven (zie 2.1) en in dit onderzoek kunnen nog 

onbeschreven factoren tot uiting komen. Daarnaast wordt ook naar hun belang gepeild zodat we ze 

volgens de grootte van hun impact kunnen rangschikken. 

  

 Relevantie 3.2

 Wetenschappelijke relevantie 3.2.1

 

Deze paper is wetenschappelijk relevant omdat er naar de inzet van drones bij surveillance en beveiliging 

in België nog geen concreet onderzoek heeft plaatsgevonden. Dit onderzoek richt zich op een praktische 

toepassing van drones: surveillance en beveiliging. We proberen dus de factoren die in de literatuurstudie 

aan bod kwamen te onderzoeken binnen deze specifieke praktische toepassing. Naast die factoren kijken 

we ook naar de toekomst van de dronewetgeving. 

 

De belangrijkste stakeholders van deze paper zijn enerzijds beveiligings- en bewakingsspecialisten maar 

anderzijds ook dronespecialisten. Zij zouden baat kunnen hebben bij een status quaestionis van de 

huidige literatuur.  

 

Er bestaan al bronnen die specifieke onderdelen van de inzetbaarheid van drones bij surveillance en 

beveiliging bespreken, de meest populaire factoren blijken privacy, ethiek en de wetgeving die hierbij van 

toepassing is (zie o.a. Custers, Oerlemans & Vergouw, 2016 of West & Bowman, 2016) Custers, 

Oerlemans en Vergouw (2015) raden aan nauwkeurig na te gaan hoe de nieuwe dronewetgeving eruit 

moet zien. Dit advies trachten wij te volgen door te peilen naar wat de surveillance- en beveiligingssector 

denkt van de bestaande wetgeving en wat de sector nodig acht voor de toekomstige wetgeving die er 

eind 2018 van kracht zal gaan.  

 

Custers, Oerlemans en Vergouw (2015) vermeldenbovendien dat technologische aspecten in de 

beveiligingsssector ook een rol spelen, aangezien zij een disruptieve werking kunnen hebben. Hiermee 

bedoelen de onderzoekers dat drones mankracht bij inspecties bijvoorbeeld overbodig zouden kunnen 

maken.  
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Volgens Benzabat & Zmud (1999) draagt niet alleen een goed onderwerp bij tot een relevante paper. Ook 

het doel van de paper en de leesbaarheid zijn belangrijk. Het doel van deze masterproef is duidelijk 

afgebakend: via experten informatie verzamelen om de inzetbaarheid van drones in de beveiligings- en 

surveillancesector te analyseren en eventuele problemen en opportuniteiten af te leiden om zo indien 

mogelijk adviezen voor de toekomst te kunnen formuleren. Daarnaast probeerden we leesbaarheid te 

bereiken door een eenvoudige en gestructureerde aanpak te hanteren. Hiervoor gebruiken we de 

structuur die Reckers (2013) voor papers in het veld van information systems aanbeveelt. 

 

 Maatschappelijke relevantie 3.2.2

 

Momenteel worden drones al ingezet in verscheidene sectoren in het binnen- en het buitenland. Deze 

masterproef beperkt zich geografisch tot de inzetbaarheid van drones binnen surveillance en beveiliging 

in België. Op maatschappelijk vlak is het nuttig te weten te komen wat de Belgische dronemarkt verwacht 

van de toekomst, waaronder de nieuwe wetgeving, technologische evoluties, privacyaspecten van drones 

binnen surveillance en beveiliging, … Als dit in kaart wordt gebracht kan de wetgever rekening houden 

met de noden van de markt, waaronder zaken die nog niet in een wetgevend kader geplaatst zijn. 

Bijkomend kunnen verscheidene opportuniteiten geïdentificeerd worden die nog niet worden benut door 

Belgische bedrijven. 

 

 Onderzoeksvraag 3.3

 

Dit onderzoek gaat na of drones inzetbaar zijn voor surveillance en beveiliging in België en welke 

implicaties dit heeft. We formuleerden de onderzoeksvraag als volgt: 

 

Hoe kunnen drones in België voor surveillance en beveiliging ingezet worden en wat zijn de gevolgen 

hiervan? 

 

Bij onderzoek naar het gebruik drones komen in de literatuur verscheidene extra onderwerpen boven, die 

elk een eigen rol kunnen spelen bij de inzetbaarheid van drones voor surveillance en beveiliging. Dit leidt 

ons ertoe de volgende deelvragen te stellen:  

 

 Wat zijn de specifieke opportuniteiten en problemen bij het actief inzetten van drones voor 

surveillance en beveiliging? 

 Is de huidige wetgeving voldoende aangepast om drones voor surveillance in te zetten? 

 Hoe kan het Internet of Things een rol spelen bij de inzet van drones voor surveillance en 

beveiliging? 
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 Onderzoeksmethode 3.4

 

In dit onderzoek proberen we de bovenvernoemde onderzoeksvragen te beantwoorden aan de hand van 

semigestructureerde interviews die worden afgenomen bij experten binnen de domeinen “drones” en / of 

“surveillance en beveiliging”. Men spreekt van een semigestructureerd interview wanneer de interviewer 

van de vragenlijst kan afwijken om dieper in te gaan op interessante aspecten. Doordat de interviews in 

grote lijnen gestructureerd zijn met een vragenlijst, is een vergelijking tussen respondenten mogelijk 

(King, 2004). Bij deze kwalitatieve onderzoeksmethode vormen de geïnterviewden het expertenpanel dat 

ons verdere inzichten zal verschaffen in de inzetbaarheid van drones voor surveillance en beveiliging. 

Experten definiëren we hierbij als mensen die een grondige kennis hebben binnen hun domein (Gläser & 

Laudel, 2009).  

 

Deze keuze werd gemaakt aan de hand vanvoorafgaand onderzoek dat door Custers, Oerlemans en 

Vergouw (2015) werd uitgevoerd. Dat onderzoek was een verkennend onderzoek naar onbemande 

luchtvaart en het gebruik van drones. Custers, Oerlemans en Vergouw gebruikten hierbij interviews van 

experten met kennis van specifieke aspecten die een rol spelen bij het gebruik van drones. Er werden 

zeventien mensen geïnterviewd met een semigestructureerde vragenlijst. De keuze voor deze 

onderzoeksmethode maakt het mogelijk om aspecten van de drone-inzetbaarheid te onthullen die nog 

niet besproken zijn in de literatuur.  

 

Een expertenpanel wordt door Bogner, Littig en Menz (2009) gezien als een geconcentreerde en 

efficiënte manier van dataverzameling wanneer men eerder verkennend onderzoek uitvoert, aangezien 

de data op een snelle manier verzameld wordtEen belangrijk voordeel dat Bogner, Littig en Menz 

vermelden is dat het vaak mogelijk is om via een organisatie of bedrijf, waar een expert werkzaam is, 

contactgegevens van andere expert te bemachtigen, zo kan men sneller in het onderzoeksveld 

binnendringen. Dit laatste bleek ook voor deze masterproef praktisch te zijn om meer respondenten te 

vinden binnen de Belgische dronemarkt. 

 

Er werden in totaal elf experten geïnterviewd naar hun mening over de inzetbaarheid van drones bij 

surveillance en beveiliging. Deze voldeden aan het vooropgestelde profiel, ze hadden namelijk al geruime 

tijd ervaring met drones en / of surveillance en beveiliging en bekleedden daarbinnen verscheidene 

functies. Er werd niet uitgegaan van een minimale benodigde ervaring aangezien de dronemarkt nog 

maar een aantal jaren bestaat. Dankzij het bestaan van overkoepelende organisaties zoals EUKA 

(dronecluster voor vlaanderen) en BeUAS (Belgische Federatie voor de Onbemande Luchtvaart) vonden 

we gemakkelijker experten ). EUKA ondersteunt de groei, versnelling en verdieping van de droneindustrie 

door een gids te zijn voor organisaties die met drones werken (EUKA, 2016). BeUAS daarentegen 

verdedigt de belangen van alle Belgische bedrijven en instellingen die actief zijn in de sector van de 

onbemande luchtvaart (BEUAS, 2018). Op hun website vermelden zij verscheidene partnersmet hun 

contactgegevens. Wij contacteerden deze personen om te peilen naar hun interessen en om hen de 

eerste informatie gegeven. Indien zij aangaven dat ze wilden meewerken aan ons onderzoek, stuurden 
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we een mail met daarbij in de bijlage de vragenlijst, waardoor de geïnterviewde zich kon voorbereiden op 

het interview. 

 

 Uitvoering van het onderzoek 3.5

 Verzamelen van gegevens 3.5.1

 

Om kennis over de inzetbaarheid van drones binnen surveillance en beveiliging te krijgen, namen we 

interviews af aan de hand van een vooraf opgestelde vragenlijst(zie bijlage 8.1.). Alle respondenten 

kregen de vragenlijst op voorhand , zodat ze zich konden voorbereiden op het interview. Hij bestond uit 

drie delen. In een eerste deel schetsen we het profiel van de respondent, zodat we de antwoorden van 

het interview beter kunnen kaderen. Het tweede deel bestaat uit vragen omtrent de inzet van drones voor 

surveillance en beveiliging, waar we eerst peilen naar eventuele opportuniteiten en problemen. Daarna 

overlopen we elk thema dat naar boven kwam tijdens onze literatuurstudie en stellen we de vraag of dit 

een opportuniteit of een probleem is voor de inzet van drones voor surveillance en beveiliging. We vragen 

ook steeds naar voorbeelden. Het laatste deel bestaat ten slotte uit vragen omtrent het Internet of Things.  

 

Tot slot werd er aan dit onderzoek een kwantificeerbaar aspect toegevoegd: een likertschaal moet bij elk 

onderwerp achterhalen wat de impact is van die bepaalde factor op de inzetbaarheid van drones voor 

surveillance en beveiliging. Met deze kwantitatieve data, kunnen we de impact van de onderwerpen niet 

alleen onderling makkelijker vergelijken, maar ook met de impact die de onderwerpen volgens andere 

respondenten hebben. We kozen voor een likertschaal, aangezien die gemakkelijk kan worden opgesteld 

en aangepast, de gegevens meteen gebruikt kunnen worden voor statistische verwerking en ze heel 

betrouwbaar zijn (Qing, 2013). 

  

De interviews werden persoonlijk afgenomen of via skype aangezien het soms niet mogelijk was voor de 

experten om tijd vrij te maken voor een persoonlijk gesprek. Om de interviews accuraat te kunnen 

analyseren, werden ze opgenomen en later getranscribeerd (zie bijlage 8.2.).  

 

 Analyse van de gegevens 3.5.2

 

We hebben 23 experten benaderd waarvan elf effectief bevraagd werden. De responsgraad bedraagt dus 

47,82 %. Drie interviews vonden plaats via skype, één interview telefonisch en de zeven resterende 

interviews werden persoonlijk afgenomen ter plaatse. De experten waren voornamelijk actief in de 

dronesector, securitysector of een combinatie van beide. Experten 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 werken uitsluitend 

met drones en experten 2 ,9 ,10 en 11 werken met drones binnen surveillance en beveiliging, er zijn geen 

experten die uitsluitend binnen surveillance en beveiliging actief zijn. Dat vormde geen probleem, 

aangezien we een algemeen beeld wilden verkrijgen en we dus visies konden samenvoegen. Om de 

gegevens te analyseren maken we gebruik van tagging, wat het eenvoudiger maakt de data op te 

splitsen en verbinden met de correcte vraag. Zo werd {HuidigeWetgeving} verbonden met de vraag: “In 
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de Belgische wet spreekt men over drie klassen, die drones indelen en de verplichtingen regelen. Wat 

denkt u over de huidige wetgeving die van toepassing is in België en Europa?”  

 

In de analyse maken we gebruik van twee kolommen, waarbij de transcriptie in de rechterkolom staat en 

de tags of andere informatie staan in de linkerkolom. Tabellen werden bij elke vraag opgesteld om 

vergelijkingen te kunnen maken tussen de antwoorden van de verschillende experten. We kozen om de 

problemen en opportuniteiten die zich voordoen te bespreken per aspect. Bovendien voorzagen we een 

tabel die alle elementen weergeeft die de experten ter sprake brachten , erboven worden de elementen 

die door meer dan één expert vermeld werden uitgebreider besproken. Elementen die meer dan één keer 

aan bod kwamen, worden verder meegenomen in het onderzoek. 

 

De data die verkregen werd met gebruik van de likertschaal, die door de experten werd ingevuld, werd in 

een spreadsheetprogramma verwerkt. De tabellen lieten toe om voor elk onderwerp te berekenen 

hoeveel belang de experten eraan gaven. De data bestaat uit getallen van één tot vijf, met een graad van 

belang zoals in het voorbeeld hieronder. Van de data werd vervolgens per factor de gemiddelde score 

berekend, wat toelaat een rangorde naar belangrijkheid toe te voegen. 

 

Helemaal niet 

belangrijk 

 

Niet erg belangrijk 

 

Redelijk belangrijk Zeer belangrijk 

 

Uitermate 

belangrijk 

 

1 2 3 4 5 

Tabel 2: Likertschaal 

 Evaluatiecriteria 3.5.3

 

Bij kwalitatief onderzoek moeten onderzoekers rekening houden met een aantal factoren, die hieronder 

besproken worden: objectiviteit, interne en externe validatie (Everaert & Van Peet , 2006). 

 

3.5.3.1 Objectiviteit 

 

Aangezien deze masterproef focust op de inhoud van de expertinterviews en niet de context , hebben we 

bij het transcriberen gekozen om het gesprek letterlijk uit te schrijven, maar niet in te gaan op 

bijvoorbeeld mimiek, uitspraak, e.d. Volgens Bailey (Bailey, 2008) is het van cruciaal belang het 

detailniveau duidelijk te bepalen voor het transcriptieproces. Dit zorgt ervoor dat er bij de analyse minder 

fouten kunnen optreden. Aangezien dit een duothesis is, werden de interviews afgenomen door twee 

verschillende onderzoekers. Om ervoor te zorgen dat verkregen informatie losstaat van de interviewer, 

volgden we steeds hetzelfde protocol, (semigestructureerde vragenlijst).  
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3.5.3.2 Interne validatie 

 

Interne validiteit is de mate waarin de onderzoeksmethoden en -technieken ervoor zorgen dat de 

resultaten en conclusies ook werkelijk het beoogde fenomeen betreffen (Van Zwieten & Willems, 2004). 

We hebben de interne validiteit proberen te bevorderen op twee verschillende manieren: 

 We stelden tijdens de interviews eerst enkele algemene vragen om na te gaan of de 

respondenten zelf opportuniteiten en problemen konden opsommen. Pas daarna bespraken we 

de specifiekere vragen bij alle thema’s. Zo verkregen we zelf een beeld van belangrijke 

opportuniteiten en problemen die we misschien nog niet hadden gevonden in de literatuur. Die 

bijkomende thema’s konden we dan eventueel aanstippen bij de daaropvolgende interviews.  

 

 Ten slotte vroegen we na elk interview feedback van de respondenten. Die hebben we verwerkt, 

wat de interne validatie ten goede kwam. Expert 8 raadde ons bijvoorbeeld aan om pas op het 

einde van het interview naar kwantitatieve data te vragen. Zo kon de geïnterviewde de graad van 

belang van elke topic beter inschatten, aangezien hij het hele interview al had afgelegd en dus 

kon teruggrijpen naar zijn eigen eerdere uitleg.  

 

3.5.3.3 Externe validatie 

 

Met externe validiteit bedoelen we de mate waarin een resultaat te veralgemenen valt voor andere 

personen, situaties, verschijnselen en tijdstippen dan die van het originele onderzoek (Van Zwieten & 

Willems, 2004). Voor onze masterproef zouden we dan bijvoorbeeld de vraag moeten stellen of onze 

resultaten ook in het buitenland van toepassing zijn. Dit is voor ons onderzoek echter geen probleem, 

aangezien wij ons toespitsen op de huidige Belgische dronesector.  
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4 Empirische studie 

 Interviews 4.1

 

In totaal namen we elf interviews af die we opnamen met de toestemming van de geïnterviewden. Zo 

konden we de interviews later uitschrijven. De interviews zijn samen met de analysetabellen terug te 

vinden in bijlage 8.2 van deze masterproef. In dit hoofdstuk stellen we eerst de geïnterviewden voor, 

vervolgens bespreken we de resultaten per onderwerp en ten slotte gaan we over tot de kwantitatieve 

gegevens. 

 

 Voorstelling van de geïnterviewden 4.1.1

 

Alvorens over te gaan op de verwerking van de eigenlijke interviews, wordt er een blik geworpen op de 

deelnemers om een beeld te krijgen van de geïnterviewden die aan dit onderzoek deel hebben genomen. 

Tabel drie geeft weer hoe de geïnterviewden expertise hebben opgedaan en binnen welke sector ze 

actief zijn en/of waren. Er werd ook gevraagd naar de jaren ervaring die de persoon had met drones en 

met surveillance en beveiliging. Interview elf was een dubbelinterview waardoor er in de tabel op die 

plaats twee getallen staan. Elke expert heeft minimaal anderhalf jaar ervaring met drones met een 

maximum van zeven jaar. Van de elf experten hebben vier ook ervaring binnen de sector van beveiliging 

en surveillance. 
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Tabel 3: Voorstelling van de geïnterviewden 

N° Expertise Sector Ervaring drones Ervaring 

beveiliging 

1 Architect, twintig jaar ervaring met 

mobiele communicatie.  
Drones voor inspecties masten en 

plaatsen die moeilijk bereikbaar 

zijn.  
Op vlak van beveiliging enkel 

ervaring met toegang tot 

beveiligde sites. Geen ervaring 

met drones voor surveillance en 

beveiliging. 

Telecommunicatie sector, 
architectuur en 

constructie. 

2 Jaar Geen 

2 Gewerkt bij het ministerie. Geeft 

les aan politiescholen i.v.m. 

observatie en lokalisatie. Heeft 

gewerkt met helikopters voor 

beeldtransmissie. Nu via bedrijf 

live feeds van 

dronecamera’s. Opleiding security 

management. 

Camerabeveiliging.  
Politieschool 

6-7 jaar Sinds 2004, dus 14 

jaar. 

 

3 

Afgestudeerd als burgerlijk 
ingenieur met de optie lucht- en 
ruimtevaart.  
Gedoctoreerd over het ontwerp 
van drones om prestaties te 
verbeteren. Nu: post-
doctoraat over de prestaties van 
reeds bestaande 
drones. Doorheen de carrière in 
contact gekomen met mensen die 
in de beveiliging werken.  

Onderzoek Sinds 2012, maar al 

sinds 2000 bezig met 

modelbouwvliegtuigen.  
Dus 6 

jaar professioneel. 

Geen, voornamelijk 

enkele keren met 

beveiligingsbedrijven  
samengewerkt i.v.m. 

navigeren tussen 

obstakels. 

4 Sinds ’99 ervaring in luchtvaart. In 

bijberoep video opnames maken 

op o.a. huwelijken en van daaruit 

met drones begonnen. Geen 

ervaring met beveiliging en 

surveillance. Nu pas echt officieel 

kunnen beginnen. 

Luchtvaart Gevlogen toen het nog 

niet allemaal 

gereglementeerd was.  
6 Jaar bezig met er 

professioneel iets mee 

te doen, maar 

vertraging gehad via 

lange wachttijden. +/- 

30 uur gevlogen met 

de licentie. 

Geen 

5 Inspecties met gespecialiseerde 

camera’s. 
Als onderzoeker aan de 

Koninklijke militaire school. 

Militair en 
 daarbinnen onderzoek 

2 Jaar Geen 

6 Hoofdinstructeur bij de drone-

opleiding: momenteel drie vakken: 

meteo, radiocommunicatie en 

menselijke prestatie. 

Lesgeven aan politieschool: politie 

en brandweer. Veel bezig met 

testen voor politie en brandweer. 

Search en rescue bij de 
brandweer. Opstellen 
nieuwe opleidingen. Nu 
on- en offshore inspectie 
aan het 
bestuderen. Inspectie 
van zonnepanelen, 
hoogspanningsmasten 
en gsm-masten. 

5 jaar, 2000 vlieguren. Geen 

7 Een van de eerste afgestudeerde 

piloten. Nu vooral bezig met 

infraroodinspectie, technische 

inspectie en fotogrammetrie. 

Momenteel aan het spreken over 

een beveiligingsopdracht. 

Infraroodinspectie en 

technische inspecties en 
fotogrammetrie. 

3 jaar Geen, maar 

binnenkort wel. 

8 Werkt bij een bedrijf dat 

dronesoftware ontwikkelt. 

Marketingcommunicatie.  

IT-sector 1,5 jaar Rechtstreeks geen 

9 Conceptueel expert. Ervaring met 

vliegen bij defensie. Momenteel 

development manager: zoeken 

naar behoeften van potentiële 

klanten. Link tussen het 

operationele en het conceptuele. 

Ervaring met vliegen bij 

defensie. 
Beveiligingssector. 

2-3 jaar 3 Jaar. Als vorige 
functie meetelt, 
bij defensie, 33 jaar 
ervaring 
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Geen vliegervaring, wel goed 

beeld op de toepassingen en de 

markt van drones voor surveillance 

en beveiliging. 

10  
 Werkt in de beveiligingssector. 

Doet onderzoek naar applicaties 

om eigen service efficiënter te 

maken. 

Beveiligingssector.  
Huidige functie: rol in 

center of expertise bij 

beveiligingsbedrijf in 

verband met drones en 

beveiliging tegen drones 

2 jaar Meer dan 20 jaar,  
maar 10 met de 

huidige 

technologieën 

11 Ervaring met businessprojecten. 

Nu zaakvoerder in bedrijf 

gespecialiseerd in beveiliging 

tegen drones. 
Whitelisting: drones die er niet 

mogen vliegen identificeren en 

intercepteren. 

Security tegen drones. 2,5 jaar  
1,5 jaar 

Zaten wel in die 

sector maar los  
van security aan 

zich. 

 

 Analyse interviews 4.1.2
 

4.1.2.1 Invloed van technologie op het gebruik van drones voor surveillance en beveiliging  

 

De experten tien en elf omschreven dronetechnologie vooral positief. Als we het aantal positieve 

elementen (28) en opportuniteiten ten opzichte van het aantal negatieve elementen en problemen (11) 

bekijken valt inderdaad op dat de positieve elementen sterker doorwegen. Hieronder lijsten we de 

elementen op die verscheidene respondenten vermeld hebben. 

 

Batterijtechnologie 

Vier respondenten (1, 6, 7, 9) waren van mening dat de batterijtechnologie verbeterd is ten opzichte van 

de vorige generatie drones. Dit wil nog niet zeggen dat deze optimaal is aangezien in negen interviews 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11) vermeld werd dat de batterijduur nog steeds te beperkt is. In de literatuur kwam 

dit aspect bij Craig (2017) aan bod, die schrijft dat batterijen in de toekomst kleiner en sterker zullen 

worden. Vergouw, Nagel, Bondt en Custers (2016) stellen dat de efficiëntere werking van batterijen één 

van de drie belangrijkste evoluties voor de volgende generatie drones is. 

 

Autonoom vliegen 

Negen respondenten (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11) meenden dat autonoom vliegen van drones, op 

technologisch vlak een belangrijke opportuniteit is. Ze vermeldden echter wel dat deze technologie nog 

niet op punt staat en dat het in de huidige wetgeving (zie 4.1.2.2) nog niet is toegelaten. Deze evolutie 

wordt door Vergouw, Nagel, Bondt en Custers (2016) als de tweede belangrijke technologische 

verbetering gezien die een deel zal uitmaken van generatie zeven.  

 

Tethered drones 

Vijf experten noemden tethered drones (1, 2, 6, 8, 9) als een mogelijke oplossing voor de beperkte 

batterijduur die drones momenteel nog hebben. Die drones hebben een vrijwel onbeperkte 

stroomvoorziening, aangezien ze via een kabel stroom van een generator ontvangen. De kabel hangt 

vast aan een doos en de drone die vervolgens opstijgt tot een hoogte van ongeveer 80 meter. De drone 
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kan 360° rond zich opnames maken voor vrijwel onbeperkte duur (Interview 7). Experten één, twee en 

acht merkten hier wel bij op dat tethered drones een beperkte actieradius hebben, wat ze stationair 

maakt. 

 

Intelligentie 

Respondenten twee, zes en acht brachten het intelligenter worden van drones naar voren als een 

belangrijke opportuniteit. Het toenemende aantal sensoren die drones bezitten maakt het inderdaad 

mogelijk dat drones intelligenter worden, aangezien ze zo kunnen zien wat er zich in de nabije omgeving 

bevindt (7, 8). Craig (2017) vermeldt deze opportuniteit ook en beschrijft de ontwikkeling van een sense-

and-avoidsysteem, dat hierbij aansluit. Dit systeem zal toelaten dat drones elkaar of andere objecten 

opmerken en deze actief omzeilen. 

 

Cameratechnologie 

Craig (2017) haalde in 2017 aan dat de cameratechnologie evolueert en dat men zelfs in staat is om 3D-

detectietechnologie te gebruiken om omgevingen te analyseren. Vijf experten (2, 4, 6, 8, 10) vonden dat 

de cameratechnologie een opportuniteit biedt. Camera’s worden namelijk beter, maar ook steeds kleiner, 

wat toelaat een op een kleinere of zelfs meerdere op één drone te monteren. 

 

Sneller inzetbaarder en goedkoper dan andere mobiele observatiesystemen 

Vier experten (1, 2, 4, 5) beweerden dat drones sneller inzetbaar zijn in vergelijking met andere mobiele 

observatiesystemen zoals helikopters. Je kunt ze namelijk makkelijk vervoeren en meteen laten 

opstijgen. Toen vier experten (2, 4, 5, 7) drones met helikopters vergeleken, kwamen ze tot de conclusie 

dat drones goedkoper zijn. Expert twee zei het volgende:  

“We hebben kennis van systemen van counterdrones maar voornamelijk de positieve aspecten 

zijn dat je heel wat kosten kunt besparen want als je kijkt naar de inzet van helikopters, een Sea 

King of een MD900 van politie gemakkelijk een 5000 of 8000 euro per uur kost, en ge zijt rap een 

uurke of 4 weg voor een opdracht. Terwijl een goeie drone afhankelijk van eh, vanaf 9000-10000 

euro heb je al een basisplatform. Bij politie gaat dat meestal rond 30000-50000 euro omdat ze 

meer camera’s eronder willen hangen.(2)” 

 

Compactheid 

Experten één, twee en elf zagen het compacter worden van drones als een opportuniteit voor de 

toekomst. Expert één omschreef het als volgt: 

“Euhm de compactheid ook, de drones gaan waarschijnlijk nog kleiner worden en toch stabiel 

kunnen vliegen. Als je echt stabiel en veilig wilt vliegen heb je echt al zes of acht motoren 

nodig. Euh daardoor is de drone ook veel groter geworden, dus dat zou kunnen dat die ook veel 

compacter worden.(1)” 

 

 

 



 

31 
 

Transponders 

Het uitrusten van drones met transponders werd door vier experten (2, 4, 6, 8) als een opportuniteit 

gezien om drones in de toekomst te identificeren, te volgen en ook eventueel om een anti-collision- of 

sense-and-avoidsysteem op te zetten. Transponders worden volgens expert twee een verplichting in de 

toekomst, momenteel werkt men zo ook bij vliegtuigen. Expert vier voegde toe dat een 

transpondersysteem kan gebruikt worden in samenwerking met controletorens, die dan kunnen zien waar 

drones zich op elk gegeven moment bevinden. 

 

Geluid 

Het geluid dat drones maken wanneer ze vliegen werd door twee experten (4, 8) aangeduid als een 

probleem. Als een drone voorbijvliegt, dan klonk dit volgens expert 8 als een grasmachine of trein die 

voorbijvliegt, afhankelijk van de grootte van de drone. Het is echter mogelijk om met fixed-wing-drones te 

vliegen, die minder geluid maken. Expert vier haalde aan dat het geluid van drones maatschappelijk als 

een storend element gezien kan worden wanneer deze boven mensen vliegen. 

 

Software 

Twee experten (6, 7) vonden dat een dronegebruiker softwarematig problemen zou kunnen ervaren. 

Volgens expert zes is het belangrijk dat de software op gelijke tred evolueert met de data, aangezien data 

nutteloos is als deze niet geanalyseerd kan worden. Expert zeven bekeek dit vanuit het oogpunt waar 

drones zelf beslissingen nemen, het is mogelijk dat er ongewild fouten in de software sluipen, wat kan 

leiden tot beslissingen die grote gevolgen kunnen hebben. Het is in deze situatie bijvoorbeeld mogelijk 

dat drones die met een militair doel worden gebruikt, de verkeerde personen treffen. 

 

Ten slotte worden in tabel vier alle opportuniteiten en problemen opgelijst, die volgens de experten bij 

technologie van toepassing waren. Deze tabel bevat alle elementen die aan bod kwamen, ook als slechts 

een respondent ze vermeldde. 

 

Tabel 4: Elementen vermeld door experten bij de factor technologie. 

Factor Elementen Experten 

Technologie 

  

 
Opportuniteit/ positief element 

 

 
Betere batterijtechnologie 1; 6; 7; 9 

 
Autonoom vliegen 

1; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 10; 
11 

 
Compactere drone 1; 2; 11 

 
Stabieler vliegen 1;  

 
Tethered drones: vrijwel onbeperkte stroom 1; 2; 6; 8; 9 

 

Tethered drones: Data via kabel, geen storing via 4G 
mogelijk 9;  

 
Intelligente drones 2; 6; 8 

 
Gezichtsherkenning 2;  

 
Nummerplaatherkenning 2;  
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Technologie voor gecontroleerd luchtruim 4;  

 
Transpondertechnologie voor identificatie 2; 4; 6; 8 

 
Toenemend aantal sensoren 7; 8 

 
Kleinere sensoren 8; 

 
Betere en kleinere cameratechnologie 2; 4; 6; 8; 10 

 
Swarm technologie 8;  

 
Stillere drones 11; 

 
Verbinden van IT-systemen 2; 

 
Sneller/flexibeler inzetbaar t.o.v. helikopters 1; 2; 4; 5 

 
Afschrikwekkend effect 3; 

 
Drones geven afwijkingen aan 10; 

 
Kostenbesparend t.o.v. helikopters 2; 4; 5; 7 

 
Overzicht vanuit de lucht 4; 

 
Goed wanneer menselijke factor niet wenselijk is 4; 

 

Technologie bemande en onbemande luchtvaart groeit naar 
elkaar toe 6; 

 
Derde dimensie geven aan beveiliging 9; 

 
Goede analysesoftware nodig 9; 

 
Data transmissie is belangrijk 9; 

 
Veel positieve toepassingen 10; 11 

   

 
Probleem 

 

 
Tethered drones: beperkte actieradius 1; 2; 8 

 
Beperkte batterijduur 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 
10; 11 

 
Zoemgeluid van drones 4; 8 

 
Softwareproblemen 6; 7 

 
Sensoren kunnen tegenwerken 7; 

 
Goed uitgeruste drone is duur 10; 

 
Niet waterdicht of resistent tegen bepaalde stoffen 1;  

 
LiPo-batterijen kunnen chemische brand creëren 4; 

 
Gevoelig aan weersomstandigheden 10; 

 
Flyaways mogelijk 6; 

 

Gps-systeem geeft fouten in bepaalde gevallen (tussen 
gebouwen) 7; 

 

4.1.2.2 Invloed van de huidige wetgeving op het gebruik van drones voor surveillance en beveiliging 

 

Over de huidige wetgeving waren de meningen van de experten verdeeld. Vier experten (2, 3, 4, 5) 

achtten de huidige wetgeving veel te streng, omdat er veel beperkingen zijn die de werking en inzet van 

drones niet ten goede komen. Twee van hen (2, 4) sloten zich echter wel aan bij vijf anderen (1, 6, 8, 9, 

11) die benadrukten dat de wetgeving inderdaad streng is, maar wel zorgt voor veilig gebruik van drones 

en opportuniteiten biedt voor de Belgische piloten die buiten België willen opereren. Bij de analyse van dit 

topic bleek dat de meerderheid van de experten meer negatieve als positieve punten zag in de huidige 
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wetgeving. Het is misschien omwille van die vele nadelen van drones vandaag de dag dat twee experten 

(4, 5) vinden dat drones momenteel beperkt inzetbaar zijn. 

 

Visual line of sight 

Zes keer werd visual line of sight aangehaald door experten (2, 6, 8, 9, 10, 11). De Belgische wetgever 

vindt namelijk dat de piloot te allen tijde zijn drone moet kunnen zien (Koninklijk Besluit met betrekking tot 

het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim, 2016, artikel 12). De 

experten vonden dat dit een belemmering vormt voor de inzetbaarheid van drones, ook voor surveillance 

en beveiliging. Indien een dronegebruiker zijn drone in het zichtveld moet houden, heeft het weinig zin om 

hem autonoom te laten vliegen. Waardoor deze visual line of sight samenhangt met autonoom vliegen, 

wat hieronder vernoemd wordt 

 

Autonoom vliegen 

Een drone vliegt autonoom wanneer de dronegebruiker een aanwijzing geeft om ergens naartoe te 

vliegen, waarop de drone deze opdracht zelfstandig uitvoert. Autonoom vliegen is verboden volgens de 

Belgische wetgeving (Koninklijk Besluit met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde 

luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim, 2016, artikel 3), wat vier experten (2 ,6 ,9, 10) als een probleem 

zagen. Autonoom vliegen biedt nochtans mogelijkheden, zo haalt expert twee aan dat beveiligingsfirma’s 

een drone naar een plaats kunnen sturen waar iets verdachts aan de gang is om een eerste blik te 

werpen, zonder fysiek iemand te moeten sturen. Waarom is het dan verboden? Een reden hiervoor is dat 

de dronegebruiker zijn drone niet meer te allen tijde zou kunnen zien. 

 

Trage werking DGLV (Directoraat-generaal Luchtvaart) 

Vijf experten (2, 4, 5, 7, 11) zien de trage werking van het Directoraat-generaal Luchtvaart als een 

probleem voor de inzet van drones. De wachttijden voor de goedkeuring van een droneregistratie of een 

opdracht lopen op tot enkele weken. Volgens expert vier bedraagt de wachttijd voor de goedkeuring van 

het operations manual zelfs vier tot vijf maanden:. 

“Ik sta ook achter het DGLV da’s ze hebben het momenteel heel moeilijk om bij te houden dus 

het duurt vier à vijf maand eer dat uwen ops manual goedgekeurd is. Nu wat zou je willen die 

mensen waren bezig met de professionele luchtvaart, de grotere luchtvaart en plots komt daar 

een droneverhaal bij.(4)” 

Expert vier geeft ook meteen een mogelijke verklaring voor de vertraging die het DGLV heeft opgelopen. 

Tot voor de opkomst van drones was de enige bevoegdheid van het DGLV de bemande luchtvaart, maar 

plots moeten ze zich ook ontfermen over de onbemande luchtvaart. Experten twee en vijf stellen voor een 

digitaal platform te ontwerpen dat alle registraties automatisch afhandelt. 

 

Verboden inzet van drones 

In het onderzoek stuitten we op twee zaken die experten als grote opportuniteiten zien, maar die 

momenteel niet toegelaten zijn in de wetgeving.  
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 Experten drie en vijf zijn actief binnen onderzoek naar dronetechnologie en benadrukken dat hier 

momenteel geen wettelijk kader voor bestaat. Wie met een drone vliegt die gemaakt is voor een 

onderzoek (prototype), is in overtreding met de wet. Het zou nochtans voordelig zijn mochten 

onderzoekers prototypedrones kunnen gebruiken voor onderzoek.  

 Vier experten (2, 3, 6, 8) spreken daarnaast over het verbod op sproeien en het feit dat drones 

geen voorwerpen mogen laten vallen. Expert twee ziet nochtans toekomst in het droppen van 

reddingsboeien om mensen te redden. Expert acht vindt sproeien een goed idee voor de 

toekomst, het kan de efficiëntie verhogen in de landbouw:  

“En dat is dan ook weer de combinatie van enerzijds sensing technology en anderzijds heel 

gericht te kunnen gaan werken. Als ik een veld heb, momenteel spray ik heel mijn veld want ik 

heb geen idee waar dat die coloradokevers of andere beesten ergens zitten. Terwijl als ik mijnen 

drone daar op loslaat, kan die perfect zeggen ‘ in dees hoekje, hier is een uitbraak, daar is een 

uitbraak’. Daar wordt er gesprayd tegen kevers, de rest laten we gerust.(8)” 

 

Drones besturen zonder licentie 

Respondenten zes en elf merkten op sommige personen momenteel nog zonder licentie hun drone 

besturen. Ze vonden dat de overheid hier strenger tegen moet optreden of de mensen beter moet 

informeren. Expert zes vermeldt sommige dronegebruikers niet op de hoogte zijn van alle risico’s Een 

slecht bestuurde drone kan een vliegtuig of een helikopter raken. Een dronebestuurder moet dus op 

voorhand goed geïnformeerd zijn. Beboeten is volgens expert zes een manier om mensen tot inzicht te 

brengen. 

 

Verschillen tussen landen 

Momenteel verschilt de dronewetgeving van de Europese lidstaten te veel volgens experten vier en acht. 

Ze zien dit als een beperking voor de groei die zich in de sector zou kunnen voordoen indien de 

bevoegde instanties de wet gelijk zouden trekken. Een drone-eigenaar zou dan ook in het buiteland 

opdrachten kunnen uitvoeren, ook in EU-landen die momenteel geen onbemande vluchten toelaten. De 

experten bevestigen hiermee wat al in de literatuur werd opgemerkt: namelijk dat er verschillen zijn 

tussen de lidstaten van de Europese Unie (Rosa, O'Brien, & Vermeiren, 2018). Als voorbeeld bespraken 

we in 2.1.5.4. al de verschillen tussen België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.  

 

Restricties voor beveiliging binnen de drone klassen 

Het laatste probleem waar meer dan één expert over sprak zijn de restricties van de klassen waarin de 

overheid drones verdeelt. Zij beperken het dronegebruik en zijn volgens sommige respondenten niet 

praktisch, maar wel aanvaardbaar. Experten acht en tien vinden daarentegen dat de klassen gewoon niet 

ontworpen zijn om te worden gebruikt binnen de beveiligingssector. 

 

Tot slot geeft de onderstaande tabel een overzicht van de opportuniteiten en problemen die door de 

experten opgemerkt werden bij het bespreken van de huidige dronewetgeving. 
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Tabel 5: Elementen genoemd door experten bij de factor huidige wetgeving. 

Factor Elementen Experten 

Huidige 
wetgeving 

    Opportuniteit/ positief element 
 

 

Heel streng: Belgische piloot meer kans in buitenland, 
veiliger 1; 2; 4; 6; 8; 9; 11 

 
Opleiding klasse 1 is goed 2; 

 
Men geeft boetes bij overtredingen 4; 

 

Automatisch/digitaal systeem voor registratie kan oplossing 
bieden 2; 5 

 
Klasse 1 indelen volgens gewicht in aparte licenties 6;  

 
Samenwerken met anderen om vertragingen op te vangen 7; 

 
Belgische wetgeving is basis voor EU-wetgeving 9; 

   

 
Problemen 

 

 
Wet is overkill/slecht 2; 3; 4; 5 

 
Men mag niet autonoom vliegen 2; 6; 9 

 
Men mag niet sproeien of iets afwerpen 2; 3; 6; 8 

 
Geen kader voor onderzoek 3; 5 

 
Drone enkel gezien als iets voor filmopname 3;  

 
DGLV is traag en zit achter 2; 4; 5; 7; 11 

 
Klasse 1 is tot 150 kg, niet voor iedereen nodig 6;  

 
Mensen zonder opleiding vliegen toch 6; 11 

 
Hoogtebeperking is te streng 7;  

 
Lokale restricties zijn mogelijk (vlieghoogte) 7; 

 
Restricties van de klassen voor beveiliging 8; 10 

 
Te veel verschil tussen EU-lidstaten 4; 8 

 
Niet vliegen beyond line of sight 2; 6; 8; 9; 10; 11 

 
Niet geschreven voor beveiligingsindustrie 10; 

 
Beperkte inzetbaarheid 4; 5 

 
Niet geschreven voor commercieel gebruik. 10; 

 
Verzekering als een drone neerstort onduidelijk 8; 

 
Opleiding klasse 1 bevat minder relevante delen 2; 

 

4.1.2.3 Invloed van de toekomstige wetgeving op het gebruik van drones voor surveillance en 

beveiliging 

 

Zoals eerder in de literatuurstudie werd vermeld, komt er eind 2018 een nieuwe Europese wetgeving 

(Logist, 2018). Deze masterproef onderzocht de mogelijke opportuniteiten en problemen die zich kunnen 

voordoen bij deze nieuwe wetgeving volgens drone-experten. De experten stonden eerder positief 

tegenover de toekomstige wetgeving. Er kwamen vier opportuniteiten aan bod die door meerdere 

experten werden besproken (zie hieronder). 
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Nieuwe regels kunnen de flexibiliteit vergroten 

Vijf experten (1, 3, 4, 5, 6) waren ervan overtuigd dat de nieuwe wetgeving de mogelijkheid biedt om de 

gehele werking rond drones flexibeler te maken. In deel 4.1.2.2 vermeldden we al dat het Directoraat-

Generaal Luchtvaart momenteel veel vertraging oploopt door de vele aanvragen die het moet verwerken. 

De experten benadrukken dat de overheid dit zou kunnen oplossen indien de wet meer zou toelaten, 

waardoor dronegebruikers misschien niet meer zo veel uitzonderingen zouden moeten aanvragen. Expert 

één beschrijft zijn ervaring als volgt: 

“Ja, als wij nu bijvoorbeeld dicht bij ne CTR vliegen, de controled area, in Brussel euh je moet al 

direct een afwijking gaan vragen, dat kan al een paar dagen duren, dus je hebt die souplesse 

niet. (…) Dus daar ergens moet er wel een tegemoetkoming komen van de wetgeving.(1)” 

 

Betere verdeling van de klassen 

Respondenten vijf en tien meenden dat de nieuwe verdeling van de klassen, die zijn voorgesteld voor de 

nieuwe Europese wetgeving, een verbetering zijn in vergelijking met het huidige Belgische 

klassensysteem voor drones. In de literatuurstudie vermeldden we al dat onderzoekers momenteel de 

open, de specifieke en de gecertifieerde klassen voorstelt voor dronegebruik (zie 2.1.5.5.) (Logist, 2018). 

Expert tien had hierover meer informatie en vertelde waar het verschil tussen de Belgische en Europese 

klassen ligt:  

“De beperkingen die hier ook voor de moment in de Belgische wetgeving zijn is de classificatie 

per gewicht die gemaakt is. Terwijl de Europese wetgeving, die klaarstaat, meer naar kinetische 

massa gaat kijken. Dus men gaat meer rekening houden met het soort toepassingen. (10)” 

 

Eén Europese wetgeving creëert mogelijkheden 

Zes experten (1 ,2 ,4 ,8 ,9 ,11) zagen het invoeren van een Europese dronewetgeving als een 

opportuniteit. Ze waren ervan overtuigd dat één universele wetgeving mogelijkheden creëert. Volgens 

respondent twee kan een professionele dronegebruiker in dat geval inderdaad veel meer opdrachten 

gaan uitvoeren: 

“Dus ik vermoed dat dat altijd positief zal zijn omdat het nu te gefragmenteerd is en dat je met 

een licentie te weinig kunt doen ten opzichte van de inspanningen en investeringen die daarbij 

komt kijken. (…) Ja, zeker en vast. Dan kan je zeggen ‘ik wil eens naar daar of naar daar, ik ga 

daar eens een opdracht doen’.(2)” 

Expert vier vond een universele dronewetgeving omwille van een andere reden interessant: verschillende 

wetgevingen zorgen voor risico’s. Een dronebestuurder zou in een ander Europees land problemen 

kunnen veroorzaken doordat hij/zij uitgaat van de wetgeving die er in het eigen land van kracht is. Heeft 

men één gemeenschappelijke wetgeving, dan is het risico op problemen lager. 

 

Recreatieve drones worden sterker beperkt in gewicht 

In de literatuurstudie vermeldden we al dat het gewicht voor drones met recreatieve doeleinden in België 

beperkt is tot één kilogram. Experten vijf en acht merkten op dat deze gereduceerd zal worden en zagen 
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hier voordelen in, aangezien op die manier mensen zonder licentie en opleiding enkel de lichtere drones 

zullen mogen gebruiken. Expert vijf zei er het volgende over: 

“De open categorie lijken zeker goed voor de recreatieve inzet en is beter afgesteld, tot op 800 

gram geloof ik, wat al beter is voor recreatief gebruik en dan kan je toch al de 

kleine DJI’s gebruiken voor een aantal dingen. (4)” 

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle elementen inclusief diegene die slechts één expert 

vermeldde bij de factor toekomstige wetgeving. 

 

Tabel 6: Elementen vernoemd door experten bij de factor toekomstige wetgeving. 

Factor Elementen Experten 

Toekomstige 
wetgeving 

  

 
Opportuniteit 

 

 
Nieuwe regels kunnen alles sneller en flexibeler maken 1; 3; 4; 5; 6 

 
Betere verdeling van de klassen 5; 10 

 
Precision agriculture toelaten 1; 

 
Eén Europese wetgeving creëert mogelijkheden 1; 2; 4; 8; 9; 11 

 
Recreatieve drones beperkt in gewicht 5; 8 

 
Liberaal maar veilig 6; 

 
Meer rekening houden met vliegen boven mensen 8; 

 
Zelfbouwdrones moeten worden gekeurd 8; 

 

Drones moeten gezien worden zoals andere 
luchtvaartvoertuigen 9; 

 
Men mag autonoom vliegen 10; 

 
Meer security in wetgeving verwerken 10; 

 
Vlieghoogte wordt opgetrokken tot 120 meter 7; 

 
Onderhoud laten uitvoeren door professionals 9; 

   

 
Problemen 

 

 
Zal te laks zijn 1; 

 

Nieuwe vlieghoogte geldt ook voor recreatief gebruik = 
risico 7; 

 
Lokale restricties zijn nog steeds mogelijk 7; 

 
Veel nog niet in wetgeving 10; 

 
Wetgeving moet niet nationaal omgezet worden 10; 

 
Luchtruim moet worden aangepast 3; 

 

4.1.2.4 Invloed van het privacy-aspect op het gebruik van drones voor surveillance en beveiliging 

 

De invloed van de privacy op het dronegebruik voor surveillance en beveiliging was volgens acht 

experten (1 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10) eerder beperkt. Zij beschouwden privacy niet als een probleem dat 

specifiek voor drones geldt, zij zagen het als een algemeen probleem dat zich ook voordoet bij het 
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gebruik van smartphones of andere toestellen die filmopnames kunnen maken. Expert drie beschreef de 

invloed van dit aspect als volgt: 

“Ja, da’s niet echt een probleem da ik zeg dat da eigen is aan de drones, ik bedoel da’s 

algemeen een maatschappelijk probleem denk ik, privacy issues, maar ik denk dat dat 

allemaal, allez, met een beetje gezond verstand denk ik dat daar overal wel oplossingen voor 

zijn.(3)” 

 

Weinig controle op het naleven van de privacy 

Experten twee en elf waren van mening dat er te weinig controle is of de privacywetgeving wordt 

gerespecteerd. Volgens hen moet dit in de toekomst beter kunnen. In de literatuur vermeldden West en 

Bowman (2016) dat privacy enkel gewaarborgd kan worden indien iedereen zich aan de 

privacywetgeving houdt.  

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de elementen die de experten vermeldden bij de factor 

privacy. 

 

Tabel 7: Elementen vermeld door experten bij de factor privacy. 

Factor Elementen Experten 

Privacy 

  

 
Opportuniteiten 

 

 

Privacy is geen probleem specifiek aan drones (camera is 
camera) 1; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10 

 
Privacy moet men waarborgen 2; 

 
Hoge boetes 2; 

 
Privacy tot op bepaalde hoogte 4; 

 
Mensen informeren over drones die filmen 8; 

 
Registratie van drones voor controle 11; 

 
Zorgen dat beelden gebruikt kunnen worden 4; 

   

 
Problemen 

 

 
Weinig controle op naleven privacy en dat moet beter 2; 11 

 
Men kan mensen bekijken zonder problemen 11; 

 
Drone kan privacy schenden 4; 

 
Naast privéterrein filmen is grijze zone 8; 

 
Privacywet loopt achter op technologie 10; 

 
Politie niet opgeleid 2; 
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4.1.2.5 Invloed van de GDPR-wetgeving op het gebruik van drones voor surveillance en beveiliging 

 

De meningen over de invloed van de GDPR-wetgeving waren verdeeld. Vier experten (1, 3, 9, 10) 

beweerden dat de GDPR-wetgeving geen specifieke impact heeft op drones, maar dat het eerder een 

algemeen gegeven is, men ziet er overal de impact van, bij elke sector of technologie waar er data 

gegenereerd wordt. Experten vijf en zes waren hiervan niet overtuigd. In de literatuur zagen we dat er 

een invloed was, Pauner, Kamara en Viguri (2015) besloten bijvoorbeeld dat de overheid standaarden 

moet creëren voor drones, dit is echter nog niet gebeurd en zou de beweringen van de experten kunnen 

verklaren. 

 

De wetgever moet inkaderen wat er met data dient te gebeuren 

Experten vijf en zes zijn van mening dat de overheid de regels voor databeheer duidelijk moet 

vastleggen. Een drone kan namelijk statistische gegevens verzamelen, of foto’s en video’s maken. Via de 

hierboven vermelde standaarden kan de overheid dit inkaderen. (Pauner, Kamara, & Viguri, 2015). 

Expert twee geeft een voorbeeld van de invloed van de GDPR-wetgeving. 

“Ik denk, als opportuniteit is het natuurlijk goed dat ze inkaderen van kijk wat ga je met die data 

doen want ja met zo een 4k camera kan je gigantische details gaan verwerken van mensen soms 

heel ver op afstand staan zonder dat ze het weten dan ze gefilmd worden.(2)” 

 

Het doorsluizen van data moet verboden zijn en voorkomen worden 

Respondenten twee en elf spraken over het feit dat drones data kunnen doorsluizen. Expert twee 

vermoedde dat het mogelijk is dat data doorstroomt naar China, het land waar DJI-drones ontwikkeld en 

geproduceerd worden: “Ja een probleem is er zijn veel Chinese drones van DJI wat wel gekend is dat 

sommige data doorstroomt naar China.(2)” 

 

De onderstaande tabel geeft een detailoverzicht van de elementen die de experten vermeldden tijdens de 

interviews over de GDPR-wetgeving inclusief elementen die slechts een keer ter sprake kwamen. 

 

Tabel 8: Elementen vermeld door experten bij de factor GDPR-wetgeving. 

Factor Elementen Experten 

GDPR wetgeving 
  

 
Geen specifieke impact op drones 1; 3; 9; 10 

 
Kan invloed hebben, maar ook niet 5; 6 

   

 
Opportuniteiten 

 

 

De wetgever moet inkaderen wat er met data dient te 
gebeuren 2; 4 

 
Bewustmaking van de waarde van data 7; 

 
Men moet bewijzen dat men de GDPR volgt 8; 

 
Lek melden is verplicht 2; 
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Problemen 

 

 

Doorsluizen van data moet verboden zijn en worden 
voorkomen 2; 11 

 
Privacywetgeving hinkt nog achterop 11; 

 
Men moet nu overal informatie geven bij intekenen 7; 

 

4.1.2.6 Invloed van het ethische aspect op het gebruik van drones voor surveillance en beveiliging 

 

De inzet van drones voor surveillance werd in de literatuur al bekeken vanuit het ethisch aspect (zie 

2.1.1.). Hier focussen onderzoekers zich op de publieke opinie en het verschil tussen massasurveillance 

en directe surveillance.  

 

Overheid kan mensen viseren uit algemeen belang 

Uit onderzoek van Finn & Wright (2012) bleek dat drones al gebruikt werden om kleine groepen 

individuen (gemarginaliseerde groepen) in de gaten te houden. Vier respondenten (1, 4, 6, 9) vermeldden 

dat de overheid uit algemeen belang drones kan inzetten om zich te focussen op individuele personen 

zonder dat dit een ethisch probleem vormt “Als je niets mispeutert hebt, dan heb je ook niets te vrezen. 

(4)” 

 

Acceptatie van drones bevorderen door positieve use cases 

Uit de interviews bleek dat enkele respondenten (2, 8, 9) het erover eens waren dat mensen drones 

zouden accepteren als er meer aandacht uitgaat naar positieve use cases. Drones kunnen namelijk niet 

alleen voor militaire doeleinden, maar ook voor bijvoorbeeld reddingsacties ingezet worden. Ze zouden 

dus een positiever beeld bij de bevolking krijgen indien mensen zich hier meer bewust van zouden zijn. 

(West & Bowman, 2016). 

 

Slechte bedoelingen 

Uit de interviews bleek dat één probleem prominenter is dan andere: drones kunnen met slechte 

bedoelingen worden ingezet. Ze kunnen gebruikt worden door mensen met slechte intenties; criminelen; 

bijvoorbeeld als oorlogswapen of voor spionagepraktijken. Enkele experten (1, 2, 4, 5, 9, 11) vonden dat 

de overheid hier aandacht aan moest besteden. Zo zei expert negen dat de overheid hiervoor moest 

opletten: 

“Het is heel normaal dat drones worden ingezet door politie- en inlichtingsdiensten om informatie in te 

winnen op een heel discrete manier. Zeker ook een meerwaarde voor de veiligheid van uw buur. Dat 

hetzelfde zou kunnen gebeuren door instanties of individuen die totaal andere doeleinden hebben, is 

correct en vandaar ook de noodzaak voor een heel strikte regelgeving. (9)” 
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De onderstaande tabel geeft de opportuniteiten en problemen weer op vlak van ethiek. 

 
Tabel 9: Elementen vernoemd door experten bij de factor ethiek. 

Factor Elementen Experten 

Ethisch  
  

 
Geen verschil met camera's in de stad 10; 

   

 
Opportuniteiten 

 

 
Overheid kan mensen viseren uit algemeen belang 1;4;6;9 

 
Acceptatie van drones door positieve use cases 2;3;8 

   

 
Problemen 

 

 
Slechte bedoelingen 1;2;4;5;9;11 

 
Fouten in Software 7; 

 
Voldoen aan privacywetgeving 11; 

 
Publieke opinie 9; 

 
Negatieve use cases: militaire toepassingen 7; 

 

4.1.2.7 Invloed van veiligheid op het gebruik van drones voor surveillance en beveiliging 

 

Drie experten (4, 6, 11) vermeldden dat drones een veilige technologie moeten zijn voordat ze ingezet 

kunnen worden voor surveillance en beveiliging. De belangrijkste punten zijn: 

 

Drones zijn een veilige keuze om te beveiligen 

Beveiligen uit de lucht kan gebeuren door camera’s op grote hoogten, helikopters en ook drones (expert 

2). Zo kan een dronegebruiker de veiligheid handhaven op evenementen of bedrijfsterreinen beveiligen. 

Drones zijn voordelig aangezien ze wendbaar, goedkoop en polyvalent zijn. Enkele experten(1, 2, 5, 9) 

verduidelijken dat drones daarnaast dezelfde taken als helikopters kunnen uitvoeren als het gaat om 

surveillance en beveiliging, terwijl ze tegelijkertijd veiliger zijn.  

 

Drones kunnen schrik aanjagen 

Twee experten (6,8) zijn van mening dat drones ook een afschrikwekkend effect kunnen hebben. Dit zou 

een rol kunnen spelen bij de politie. Zij zou ze bij manifestaties of voetbalevenementen kunnen inzetten 

om protestanten en relschoppers af te schrikken. 

 

Drones uitrusten met transponders om botsingen te vermijden 

In de burgerluchtvaart hebben toestellen transponders (systeem om botsingen te voorkomen en het 

luchtruim veiliger te maken) aan boord die autonoom actie ondernemen als er een collision course is. 

Drones zouden deze technologie ook kunnen aanwenden volgens experten twee en negen.  

 

Naast deze opportuniteiten, haalden de experten ook enkele problemen aan: 
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Nood aan een registratiesysteem en een unieke identificatie 

Drie experten (8, 9, 11) vermeldden dat een registratiesysteem voor drones een must is, zodat er meer 

controle is. Daarnaast zou elk toestel een unieke identificatie moeten hebben. 

“En die strikte regelgeving zou eruit kunnen bestaan dat drones die op een afstand groter dan, ik 

zeg nu maar iets, 20 meter van de piloot verwijderd zijn, dat die altijd moeten geregistreerd zijn 

en ook een identificatiemiddel aan boord hebben. Dat kan een kleine chip zijn of wat dan ook, die 

uniek is per drone, maar die heel duidelijk te identificeren is. Dat die de drone uniek 

identificeerbaar maakt of verplicht maakt, hetgeen betekent dat alles wat officieel in de lucht is, 

ook identificeerbaar is in een opvolgsysteem.”(9) 

 

Risico op botsingen 

Uit de literatuur bleek dat een toenemend aantal luchtvaarttoestellen zorgt voor een grotere kans op 

belemmeringen of botsingen (Bernauw, 2016). Dit probleem rond veiligheid kwam ook het meeste aan 

bod binnen ons onderzoek. Experten (2, 4, 10, 11) zeiden spontaan dat botsingen één van de grootste 

problemen vormt op vlak van veiligheid en geven hiervoor verschillende redenen. Zo staat de technologie 

nog niet op punt om dronebotsingen tegen te gaan. Anti-collision-technologie bestaat wel, maar is nog 

niet volkomen veilig. Het is bovendien gemakkelijk om een recreatieve drone te kopen en ermee te 

vliegen zonder een licentie te bezitten. Ten slotte zijn er nog veel mensen niet op de hoogte van de 

huidige dronewetgeving. Dit bleek ook uit ons literatuuronderzoek. Oerlemans en Custers (2015) legden 

de nadruk op de onwetendheid van gebruikers over de dronewetgeving. 

 

Creëren van onveilige situaties boven mensen of luchthavens 

Twee experten (3, 10) waren van mening dat het vliegen boven mensen of luchthavens ook een 

probleem vormt. Expert zeven vermeldde een dronegebruiker minstens honderd meter afstand moet 

houden van mensen volgens de algemene regel.  

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de elementen die ter sprake kwamen bij de factor 

veiligheid. 

 

Tabel 10: Elementen vernoemd door experten bij de factor veiligheid 

Factor Elementen Experten 

Veiligheid 

  

 
Botsingen beperkt door anti-collisiontechnologie 2; 

 
Veiligheid moet gewaarborgd worden 4; 6; 11 

   

 
Opportuniteiten 

 

 
Drones goed inzetbaar om te beveiligen 1; 2; 5; 9 

 
Vervangen van zware beroepen 2; 

 
Drone kan tegen gevaarlijke stoffen 2; 

 
Onderlinge communicatie van drones verhoogt veiligheid 3; 

 
Drones om mensen schrik aan te jagen 6; 8 

 

Drones uitrusten met transponders om botsingen te 
vermijden 2; 9 
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Autonome drones zullen door technologie veilig zijn 6; 

 
Gezichtsherkenning 7; 

   

 
Problemen 

 

 
Nood aan registratiesysteem 8; 9; 11 

 
Nood aan rapporteringssysteem voor incidenten met drones 4; 

 
Nood aan unieke identificatie van drones 9; 11 

 
Risico op botsingen 2; 4; 10; 11 

 
Onveilige situaties creëren boven mensen of luchthavens 3; 10 

 

4.1.2.8 Invloed van beveiliging op het gebruik van drones voor surveillance en beveiliging 

 

Uit onze literatuurstudie bleek dat er nood is aan de registratie van drones ter preventie van misdaden 

(Bernauw, 2016), hetzelfde stelden we hierboven (4.1.2.7) en in de interviews vast. (4.1.2.6). We 

bespreken hieronder nog enkele zaken die invloed hebben op de beveiliging van drones voor surveillance 

en beveiliging. 

 

Drones kunnen gehackt worden 

Acht van de elf respondenten zeiden dat drones gehackt zouden kunnen worden, waardoor drones 

hiertegen gewapend moeten zijn. Cybersecurity bestaat volgens expert tien uit twee luiken: 

 De data moet beschermd worden.  

 De controle over de drone moet verzekerd blijven.  

 

Hacking in positieve zin 

Hacking wordt ook uitgevoerd om security te bevorderen. Volgens expert elf kunnen ongewenste drones 

door jamming uit de lucht gehaald worden. Het probleem is dat dit illegaal is voor commerciële 

beveiligingsdiensten, dit mag enkel in dienst van de overheid. Volgens expert elf ben je verantwoordelijk 

voor alles wat er gebeurt nadat je een drone gehackt hebt ook al is het omwille van securityredenen. Het 

is namelijk steeds de laatste piloot die verantwoordelijk is bij eventuele ongevallen. Expert tien wees ons 

op het feit dat ethische hackers premies kunnen verdienen als ze zwakheden van drones blootleggen. 

  

In de kolom hieronder vermelden we verschillende elementen rond beveiliging die de inzet van drones bij 

surveillance en beveiliging beïnvloeden. 

 
Tabel 11: Elementen vermeld door experten bij de factor beveiliging 

Factor Elementen Experten 

Beveiliging 

  

 

Cybersecurity: data beschermen en zorgen dat de controle niet wordt 
overgenomen 10; 

   

 
Opportuniteiten 

 

 
Gespecialiseerde IT-bedrijven kunnen instaan voor beveiliging 2; 

 
Tethered drone hangt vast aan kabel die stoom voorziet 1; 

 
Hacking kan op positieve manier gebruikt worden voor security 9;10;11; 

 

Veiligheidsfunctie ingebouwd, zodat bij verbreking van het signaal de 
drone naar huis vliegt 9; 
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Risk assessment bij eventuele veiligheidsproblemen met drones 4; 

 
Ground-based systems 8; 

 
Server afgelegen en toegang miniem 6; 

 
Transponders die data vrijgeven tijdens de vlucht 8; 

   

 
Problemen 

 

 
Drones kunnen gehackt worden 

2; 4; 5; 6; 8; 9; 
10; 11 

 

In de software schrijven dat drones op bepaalde plaatsen niet kunnen 
vliegen 6; 

 
Slechte intenties 1; 3; 11 

 
Jamming is illegaal 11; 

 
Drone hacken voor security: verantwoordelijkheid ligt bij piloot 11; 

 
Drone kwetsbaar door bepaalde toepassingen (pakjes leveren) 3; 

 

 

4.1.2.9 Invloed van Internet of Things op het gebruik van drones voor surveillance en beveiliging 

 

Onze literatuurstudie maakte duidelijk dat we drones kunnen combineren met de trend Internet of Things. 

Uit de interviews bleek inderdaad dat er heel wat opportuniteiten zijn rond het IoT, waarvan we de meest 

voorkomende hieronder bespreken. 

 

Bevorderen van de autonomie van drones 

Volgens drie experten (1, 3, 4) zou Internet of Things de autonomie van drones bevorderen, aangezien 

een gebruiker zo verschillende toestellen aan elkaar zou kunnen koppelen in een netwerk. Zo zouden 

drones automatisch kunnen functioneren. 

“Ja als ge drones echt wilt gaan gebruiken over lange afstanden en meer autonoom, dan moet ge 

zorgen dat ge daar constant contact mee hebt. Dus dat die constant verbonden zijn euh met een 

netwerk en euh daar ligt wel een rol voor het 5G netwerk eigenlijk euh voorzien wordt voor de 

autonome voertuigen en zo.”(3) 

 

Betere datatransmissie 

Motlagh, Taleb en Arouk (2016) beweren dat gebruikers dankzij het Internet of Things meer data kunnen 

verzamelen. Bovendien kan die dan op een dynamische manier verstuurd worden naar verschillende 

systemen. In onze interviews konden we deze aanname bevestigen. Drie experten (2, 9, 10) waren 

namelijk inderdaad van mening dat de betere datatransmissie één van de grootste opportuniteiten is van 

het Internet of Things. 

 

Snel kunnen ingrijpen door real-time data 

In 4.1.2.1 staat beschreven dat drones zeer wendbaar en snel zijn, deze voordelen worden nog versterkt 

door een combinatie met het Internet of Things. Zo zou een drone bijvoorbeeld nog sneller kunnen 

reageren op alarmen of noodsituaties, aangezien hij gecapteerde real-time data meteen doorstuurt naar 

bevoegde instanties. 
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Swarmtechnologie 

Swarmtechnologie is een toepassing van het IoT die werd besproken door twee experten (4, 8). Het 

betekent dat drones in groep (swarms) vliegen, waarbij ze de hele tijd in communicatie staan met elkaar. 

Swarms kunnen ervoor zorgen dat drones elkaar afwisselen wanneer één een lage batterij zou hebben.  

“Ja, ook een technologie wat voor surveillance heel nuttig kan zijn is swarmtechnologie, dus 

drones die eigenlijk onderling in een vliegpatroon rekening houden met elkaar waarbij ze 

bijvoorbeeld in patroon ergens over vliegen en als er iets in detail wordt gezien, gaat er ene uit 

het patroon naderbij gaan kijken en achteraf terug gaan aansluiten.”(8) 

 

Hacking 

Hacking kwam ook naar boven bij het Internet of Things. Drie experten vermeldden dat het 

hackingsgevaar vergrootte aangezien drones gekoppeld worden aan een netwerk. Een goede beveiliging 

hiertegen is dus uitermate belangrijk, maar veel experten merkten op dat men in principe alles kan 

hacken.  

 

De volgende tabel geeft weer welke opportuniteiten en problemen de experten aankaartten inzake het 

Internet of Things. 

 

Tabel 12: Elementen vernoemd door experten bij de factor Internet of Things 

Factor Elementen Experten 

Internet of Things 

  

 
Opportuniteiten 

 

 
Bevorderen van autonomie van drones 1; 3; 4 

 
Betere datatransmissie 2; 9; 10 

 
Snel kunnen ingrijpen door real-time data 2; 11 

 
Swarmtechnologie 4; 8 

 
Over langere afstanden kunnen opereren 3; 

 
Nummerplaatherkenning met access control system 2; 

 
Opvolgen BIM-modellen 8; 

 
Drones gebruiken om netwerk te verdelen 4; 

   

 
Problemen 

 

 
Privacy aspect 2; 

 
Ethisch aspect 7; 

 
Hacking 4; 5; 7 

 
Beveiliging afgeven aan cloudprovider 11; 

 
Drones voor internet of surveillance kunnen hinder creëren 4; 

 

4.1.2.10 Het gebruik van Drones as a Service bij drones voor surveillance en beveiliging 

 

Alle experten erkenden Drones as a Service als een belangrijke trend in de dronemarkt. Ze waren van 

mening dat DaaS meer zal voorkomen in de toekomst aangezien er verscheidene voordelen aan 

verbonden zijn. Drones as a Service kan een kostenbesparing vormen, aangezien inhuren van in drones 

gespecialiseerde diensten goedkoper is dan een investering in een eigen drone en piloot. Vier experten 

(2, 6, 9, 10) zeiden dat ze nu al gebruik maken van DaaS. 
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“Ja, en dat is momenteel de insteek die wij hebben hier. Wij werken effectief in partnership met 

mensen die gespecialiseerd zijn in het vliegen met drones, die ook een brede waaier hebben aan 

verschillende typen drones. Dus wij kijken naar een goede partner, één of meerdere, die de 

drone ter beschikking kan stellen op het moment dat wij willen, voor de duur dat wij willen, met 

het type camera dat we willen en met gespecialiseerd personeel dat getraind is om met die drone 

te vliegen. Niet iemand die ene keer om de 6 maand dat doet, maar iemand die daar dagdagelijks 

mee bezig is, niet alleen voor ons, maar ook met andere klanten.”(9) 

 

 

In de tabel hieronder staan de verschillende elementen over DaaS die aan bod kwamen in de interviews. 

 

Tabel 13: Elementen vermeld door experten bij de factor Drones as a Service 

Factor Elementen Experten 
Drones as a 
Service 

  

 
DaaS gaat meer voorkomen in de toekomst 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11 

 
DaaS is nu al aan de gang 2 ;6; 9; 10 

   

 
Opportuniteiten 

 

 
Mensen betalen liever de service 3; 10; 11 

 
Gespecialiseerde drones 1; 3; 4; 5; 8; 9 

 
Er wordt gevlogen met specialisten 1; 4; 5; 8; 9 

 
Beperkt gebruik van drones: huren beste optie 2; 

 
Via platform gaan outsourcen 6; 

 
Vaak tethered drones bij DaaS 7; 

 
Gaat zo goed als enige vorm zijn 8; 

   

 
Problemen 

 

 
Invulling operationeel handboek 1; 

 
Opletten voor gevaren cloud 2; 

 

 Kwantitatieve gegevens 4.1.3

 

Bij het afnemen van het interview werd gevraagd de verschillende factoren/onderwerpen te beoordelen 

op een likertschaal van één tot vijf om zo een rangschikking te kunnen maken. Nadat we de gemiddelden 

berekend hadden, werd het duidelijk dat technologie (4.55) voor de experten zeer belangrijk is, gevolgd 

door veiligheid (4.45), de toekomstige wetgeving (4.27). Beveiliging (3.91), Internet of Things en Drones 

as a Service (3.82), de huidige wetgeving (3.64) en privacy (3.27) zijn redelijk belangrijk. Tenslotte zijn 

ethiek samen met de GDPR-wetgeving met een gelijke gemiddelde beoordeling (2.91) niet erg belangrijk 

volgens onze respondenten. De onderstaande tabel toont de scores die de experten gaven en vermeldt 

onderaan de gemiddelde score per factor. 
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Tabel 14: Overzichtstabel kwantitatieve gegevens 
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Interview 1 5 4 4 1 1 3 4 4 5 

Interview 2 4 4 5 4 2 3 4 4 3 

Interview 3 4 3 4 2 1 1 4 3 3 

Interview 4 4 4 4 3 3 2 5 3 3 

Interview 5 5 3 5 2 2 2 5 5 4 

Interview 6 5 4 4 3 3 1 5 4 4 

Interview 7 4 3 4 5 5 5 4 3 4 

Interview 8 5 4 5 4 4 5 5 4 5 

Interview 9 5 5 5 4 4 4 5 5 4 

Interview 10 4 2 3 5 5 4 4 4 4 

Interview 11 5 4 4 3 2 2 4 4 3 

Gemiddelde 4.55 3.64 4.27 3.27 2.91 2.91 4.45 3.91 3.82 
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 Synthesetabel 4.1.4

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle elementen die per factor een rol spelen bij de inzet 

van drones voor surveillance en beveiliging. We hebben de factoren geordend volgens de belangrijkheid 

die de experten hen toewezen. Elementen die door slechts één expert vermeld werden, hebben we 

verwijderd. 

 
Tabel 15: Synthesetabel factoren en elementen 

Factor Elementen Experten 

1. Technologie 

  

 
Opportuniteit 

 

 
Betere batterijtechnologie 1; 6; 7; 9 

 
Autonoom vliegen 1; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 10; 11 

 
Compactere drone 1; 2; 11 

 
Tethered drones: vrijwel onbeperkte stroom 1; 2; 6; 8; 9 

 
Intelligente drones 2; 6; 8 

 
Transpondertechnologie voor identificatie 2; 4; 6; 8 

 
Toenemend aantal sensoren 7; 8 

 
Betere en kleinere cameratechnologie 2; 4; 6; 8; 10 

 
Sneller/flexibeler inzetbaar t.o.v. helikopters 1; 2; 4; 5 

 
Kostenbesparend t.o.v. helikopters 2; 4; 5; 7 

 
Veel positieve toepassingen 10; 11 

 
Probleem 

 

 
Tethered drones: beperkte actieradius 1; 2; 8 

 
Beperkte batterijduur 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11 

 
Zoemgeluid van drones 4; 8 

 
Softwareproblemen 6; 7 

2. Veiligheid 

  

 
Veiligheid moet gewaarborgd worden 4; 6; 11 

 
Opportuniteiten 

 

 
Drones goed inzetbaar om te beveiligen 1; 2; 5; 9 

 

Drones uitrusten met transponders om 
botsingen te vermijden 2; 9 

 

Drones om mensen schrik aan te jagen 6; 8 

 
Problemen 

 

 
Nood aan registratiesysteem 8; 9; 11 

 
Nood aan unieke identificatie van drones 9; 11 

 
Risico op botsingen 2; 4; 10; 11 

 

Onveilige situaties creëren boven mensen of 
luchthavens 3; 10 

3. Toekomstige 
wetgeving 

  

 
Opportuniteiten 

 

 

Nieuwe regels kunnen alles sneller en 
flexibeler maken 1; 3; 4; 5; 6 

 
Betere verdeling van de klassen 5; 10 

 

Eén Europese wetgeving creëert 
mogelijkheden 1; 2; 4; 8; 9; 11 

 
Recreatieve drones beperkt in gewicht 5; 8 

4. Beveiliging 

  

 
Opportuniteiten 
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Hacking kan in positieve manier gebruikt 
worden voor security 9; 11; 

 
Problemen 

 

 
Drones kunnen gehackt worden 2; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11 

 
Slechte intenties 1; 3; 11 

5. Internet of 
Things 

  

 
Opportuniteiten 

 

 
Bevorderen van autonomie van drones 1; 3; 4 

 
Betere datatransmissie 2; 9; 10 

 
Snel kunnen ingrijpen door real-time data 2; 11 

 
Swarmtechnologie 4; 8 

 
Problemen 

 

 
Hacking  4; 5; 7 

6. Drones as a 
Service 

  

 
DaaS gaat meer voorkomen in de toekomst 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 

 
DaaS is nu al aan de gang 2 ;6; 9; 10 

 
Opportuniteiten 

 

 
Mensen betalen liever de service 3; 10; 11 

 
Gespecialiseerde drones 1; 3; 4; 5; 8; 9 

 
Er wordt gevlogen met specialisten 1; 4; 5; 8; 9 

7. Huidige 
wetgeving 

  

 
Opportuniteit 

 

 

Heel streng: Belgische piloot meer kans in 
buitenland, veiliger 1; 2; 4; 6; 8; 9; 11 

 

Automatisch/digitaal systeem voor registratie 
kan oplossing bieden 2; 5 

 
Problemen 

 

 
Wet is overkill/slecht 2; 3; 4; 5 

 
Men mag niet autonoom vliegen 2; 6; 9 

 
Men mag niet sproeien of iets afwerpen 2; 3; 6; 8 

 
Geen kader voor onderzoek 3; 5 

 
DGLV is traag en zit achter 2; 4; 5; 7; 11 

 
Mensen zonder opleiding vliegen toch 6; 11 

 
Restricties van de klassen voor beveiliging 8; 10 

 
Te veel verschil tussen EU-lidstaten 4; 8 

 
Niet vliegen beyond line of sight 2; 6; 8; 9; 10; 11 

 
Beperkte inzetbaarheid 4; 5 

8. Privacy 

  

 
Opportuniteiten 

 

 

Privacy is geen probleem specifiek aan drones 
(camera is camera) 1; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10 

 
Problemen 

 

 

Weinig controle op naleven privacy en dat 
moet beter 2; 11 

9. GDPR 
wetgeving 

  

 
Geen specifieke impact op drones 1; 3; 9; 10 

 
Kan invloed hebben, maar ook niet 5; 6 

 
Opportuniteiten 

 

 

De wetgever moet inkaderen wat er met data 
dient te gebeuren 2; 4 
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Problemen 

 

 

Doorsluizen van data moet verboden zijn en 
worden voorkomen 2; 11 

10. Ethisch  
  

 
Opportuniteiten 

 

 

Overheid kan mensen viseren uit algemeen 
belang 1;4; 6; 9 

 
Acceptatie van drones door positive use cases 2; 3; 8 

 
Problemen 

 

 
Slechte bedoelingen 1; 2; 4; 5; 9; 11 
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5 Discussie 

 

Deze studie toont aan welke factoren een rol spelen bij de inzet van drones bij surveillance en beveiliging 

en hoe ze zich tot elkaar verhouden op vlak van belangrijkheid. We zijn in staat te bepalen welke 

evoluties nodig zijn op vlak van technologie en wetgeving om de inzetbaarheid van drones te verhogen, 

bij welke factoren men nog met problemen kampt en waar er zich opportuniteiten voordoen die nog niet 

benut zijn.  

 

 Technologie 5.1

 

De technologie kwam naar voren als de belangrijkste factor bij de inzet van drones voor surveillance en 

beveiliging. De batterijtechnologie is op dit moment de grootste beperking van drones, aangezien ze met 

de huidige batterijen ongeveer 25 minuten kunnen vliegen; ook volgens de experten is dit te beperkt. Zij 

reikten oplossingen aan, waarbij tethered drones het vaakst werden vermeld. Die zijn inzetbaar bij 

opdrachten waarbij men langdurig moet vliegen en geen behoefte heeft aan veel bewegingsruimte. Een 

expert vroeg zich echter af of men dan niet beter gewoon een vaste camera installeert (zie 

expertinterview 7). 

 

Als tweede technologische verbetering kwam autonoom vliegen aan bod. De verhoogde intelligentie die 

zich door de toevoeging van sensoren voordoet, maakt het mogelijk dat men in de toekomst drones op 

een veilige manier kan laten vliegen zonder piloot. Zo kan een aanbieder diensten verlenen op een 

goedkopere manier: koerierdiensten kunnen gedeeltelijk uitgevoerd worden door drones, waardoor 

bovendien het wegverkeer kan verminderen. De huidige wetgeving laat dit echter niet toe, omdat een 

drone steeds binnen de visual line of sight van de piloot moet blijven en vliegen zonder piloot verboden is. 

 

Transponders zijn een derde technologische verandering die een grote opportuniteit biedt voor de 

toekomst. De luchtvaart gebruikt ze momenteel al, aangezien deze technologie de veiligheid verhoogt: 

botsingen en onveilige situaties boven mensen en in de buurt van luchthavens kunnen vermeden worden. 

Controletorens zijn namelijk in staat het signaal van de transponders op te vangen en de nodige 

personen in te lichten indien er problemen optreden. 

 

Er doen zich op technologisch vlak ook verscheidene kleinere opportuniteiten voor. Camera’s worden 

steeds kleiner en beter, drones worden compacter en zijn sneller inzetbaar. Ze zijn bovendien goedkoper 

dan helikopters wat de mogelijkheden voor de inzet van drones verhoogt; en dat niet enkel op vlak van 

surveillance en beveiliging.  

  

Aan de technologie zijn ook nadelen verbonden, zo maken drones op dit moment nog veel lawaai, wat 

geluidsoverlast zou kunnen creëren en is software over het algemeen kwetsbaar voor hacking (zie ook 

5.5.). 
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Conclusie: 

We concluderen dat technologie een grote impact heeft op de inzet van drones en dat de ze oplossingen 

kan bieden voor verscheidene problemen die zich vandaag de dag voordoen bij drones. Voor de inzet 

van drones bij surveillance en beveiliging kunnen tethered drones een oplossing bieden voor het 

batterijprobleem. Autonome drones kunnen dan weer zorgen voor een uitbreiding van de informatie die 

men ontvangt bij calamiteiten. 

 

 Wetgeving 5.2

 

Op vlak van wetgeving leverden de experten voornamelijk kritiek op de huidige wetgeving in België. Bij de 

technologie werd al het verbod op autonoom vliegen vermeld, maar daarnaast zorgt ook de huidige 

werking van het DGLV (Directoraat-Generaal Luchtvaart: autoriteit die instaat voor de registratie van 

drones en piloten) voor problemen. Momenteel heeft het DGLV een grote achterstand en kan het weken 

of maanden duren alvorens een dronebestuurder erin slaagt een drone te registreren, een operationeel 

handboek te laten goedkeuren of om een uitzondering te verkrijgen voor een operatie in het de wet niet is 

toegelaten. Een nieuwe Europese wetgeving zou dit probleem volgens de experten kunnen oplossen.  

 

Op het eerste gezicht lijkt deze wetgeving minder streng te worden en een herverdeling en herdefiniëring 

van de klassen te krijgen. Deze herschikking van de klassen houdt rekening met de toepassing en niet 

enkel met het gewicht. Dit kan ervoor zorgen dat gebruikers minder uitzonderingen moeten aanvragen bij 

het DGLV, aangezien er dan minder restricties zullen zijn voor onder andere autonoom vliegen en het 

sproeien van gewassen, allebei toepassingen die men nu al wil gebruiken.  

 

De huidige wetgeving vertoont voornamelijk nog twee problemen. Ten eerste hebben veel 

dronebestuurders momenteel nog geen licentie. Volgens de experten moeten de politiediensten dit 

nagaan, hoewel zij ook vermeldden dat dat agenten nog niet opgeleid of voldoende geïnformeerd zijn 

over wat wel en niet mag bij dronegebruik. Het is dus aan de politiediensten om hun manschappen goed 

te informeren. Bijkomend wordt het gewicht van drones die als recreatief worden beschouwd beperkt 

zodat er een kleiner risico is wanneer iemand die niet opgeleid is toch met een drone vliegt.  

 

Het tweede probleem dat zich voordoet is wetgeving van de Europese lidstaten te veel verschilt. Volgens 

de experten zou het een groot voordeel zijn als die worden samengebracht tot één wetgeving, aangezien 

een dronebestuurder dan in staat zal zijn opdrachten uit te voeren in andere EU-landen zonder een 

juridisch risico te lopen. De dronemarkt zou zo bovendien de opportuniteit kunnen krijgen om nog te 

groeien, wat ertoe kan leiden dat mensen zich gaan specialiseren in bepaalde toepassingen.  
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Conclusie: 

We kunnen besluiten dat de nieuwe Europese wetgeving veel problemen kan wegwerken die zich 

momenteel voordoen bij het gebruik van drones. Men moet echter wel naar de markt luisteren en zorgen 

dat er geen aspecten worden vergeten en dat alle opportuniteiten benut worden. 

 

 Privacy 5.3

 

De privacy was volgens de experten geen probleem dat specifiek is aan drones, aangezien het een 

aspect is dat in alle sectorenaanwezig is. In België is een privacywetgeving van kracht die men als 

dronepiloot moet volgen om niet in overtreding te zijn. In de beveiligingssector kan dit voor problemen 

zorgen, aangezien men sommige beelden niet mag gebruiken als de persoon die gefilmd wordt, niet 

geïnformeerd is of geen toestemming heeft gegeven. Het komt er dus op aan mensen voldoende te 

informeren wanneer drones worden gebruikt voor surveillance en beveiliging. Anderzijds moet de 

overheid erop toezien dat de bevolking de privacywetgeving respecteert, daarvoor dient men controle uit 

te voeren op het naleven van de privacy. 

 

Aansluitend bij de privacywetgeving dient men de GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation) 

te volgen. Deze wetgeving werd door de experten ook omschreven als een algemene wetgeving die niet 

specifiek voor drones opgesteld is. Dronegebruikers moeten deze wet wel naleven, aangezien deze 

regelt wat men mag en moet doen met data. Het belangrijkste onderdeel dat de experten vermeldden 

was dat door drones gecapteerde data misschien doorstroomt naar het land waar de drones 

geproduceerd worden. Volgens de respondenten zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat data van de 

Chinese DJI-drones naar China doorstroomt. 

 

Conclusie:  

We kunnen concluderen dat de privacy wel degelijk een impact heeft op het gebruik van drones en dat 

men bij de inzet van drones rekening moet houden met dit aspect ook al is het niet eigen aan drones. Wil 

men drones inzetten voor surveillance en beveiliging, dan moet de operator dit aan de personen die 

kunnen gefilmd worden kenbaar maken.  

 

 Ethiek 5.4
 

Ethiek werd in de literatuur door West en Bowman (2016) besproken. Zij vermeldden dat mensen sneller 

een technologie zullen aanvaarden als ze zien dat er veel voordelen aan verbonden zijn. De experten 

bevestigden dit en waren van mening dat positieve use cases de acceptatie van drones zullen verhogen. 

De media speelt hier natuurlijk een grote rol in en men zal in de sector moeten streven naar positieve use 

cases, aangezien drones volgens de experten al vaak negatief de aandacht trokken. 

 

Ten tweede kunnen we gaan kijken naar het dronegebruik door bijvoorbeeld de overheid. De experten 

meenden dat het geen probleem is als zij mensen gericht gaan volgen, want als drones op die manier 
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worden ingezet, dan zal de overheid daar wel een goede reden voor hebben. Hiermee volgen de 

experten niet de mening van Finn en Wright (2012) die zich vragen stellen bij het gebruik van drones 

tegen gemarginaliseerde groepen. De experten zijn van mening dat als mensen niets misdaan hebben, 

ze niet hoeven te vrezen dat drones zonder gegronde reden door de politie worden ingezet om hen in de 

gaten te houden. 

 

Tot slot is er nog het gebruik van drones met slechte intenties. Drones kunnen volgens Michaelides-

Mateou (2016) worden gebruikt door terroristische organisaties en als overheid moet men zich hiervan 

bewust zijn en maatregelen nemen waar mogelijk. Ook de experten vrezen dat dronegebruik voor 

misdaad in de toekomst zeker realiteit kan worden, wat natuurlijk een negatieve impact kan hebben op de 

acceptatie van drones. 

 

Conclusie: 

We besluiten dat ethiek een impact heeft op het gebruik van drones voor surveillance en beveiliging en 

dat men zeker ethisch verantwoord te werk moet gaan om zo negatieve use cases te vermijden. Al 

stellen experten dat het in de gaten houden van bepaalde personen die dingen mispeuteren geen 

probleem vormt. Bijkomend moet de overheid begrijpen dat ook personen met slechte intenties drones 

zouden kunnen gebruiken en dit trachten te voorkomen.  

    

 Veiligheid 5.5

 

Experten zijn van mening dat drones veilig moeten zijn voordat ze voor surveillance en beveiliging 

ingezet kunnen worden. Dit hangt sterk samen met de technologie en voornamelijk de autonomie en 

intelligentie van de drone die reeds in 5.1 besproken werden. Een ander aspect dat de respondenten 

hierbij vermeldden is de nood aan registratie van de drone en de piloot. Momenteel kan iedereen een 

drone kopen zonder dat er een registratie nodig is en als de drone dan problemen veroorzaakt, kan het 

moeilijk zijn te traceren wie ermee werkte. Een oplossing zou een verplichte registratie van de koper zijn 

net zoals bij telefoonkaarten.  

 

Volgens de geïnterviewde experten zijn er twee belangrijke redenen waarom drones een goede keuze 

voor beveiliging zijn:  

 Drones zijn een veilige keuze in vergelijking met helikopters, want als er iets misgaat met een 

drone dan is de oppervlakte die getroffen wordt bij een crash heel beperkt. Als de drone niet 

rechtstreeks boven personen ingezet wordt, is het risico op gewonden zelfs nog kleiner. 

 Drones hebben een afschrikwekkend effect, aangezien ze vaak met camera’s worden uitgerust 

en de piloot er afschrikwekkende vliegbewegingen mee kan maken. Ze kunnen volgens experten 

worden ingezet bij manifestaties of op plaatsen waar er vaak relschopperszijn. De drone is goed 

hoor- en zichtbaar, waardoor hij het gedrag van de mensen positief kan beïnvloeden.  
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Bij beveiliging kan men ook hacking gaan inzetten. Zoals eerder vermeld onder het punt technologie 

(5.1), is elke software kwetsbaar. Hacking kan echter ook positief zijn: iemand zou een drone als 

onderdeel van een beveiligingsplan kunnen hacken om zo te voorkomen dat ze plaatsen betreden waar 

ze niet mogen opereren. Een expert bracht ter sprake dat het mogelijk is een drone in te zetten als 

hackingtoestel. Als je dicht genoeg bij de drone vliegt die je niet op een bepaald gebied wilt toelaten, kan 

de ene drone de andere hacken. Een drone die te dicht komt bij een luchthaven zou op die manier 

weggehaald kunnen worden, zodat er zich geen botsingen kunnen voordoen. 

 

Conclusie: 

We kunnen uit de bovenstaande elementen besluiten dat drones kunnen beveiligen, maar dat de 

technologie dan veilig moet zijn. Momenteel zijn echter nog niet alle drones uitgerust met de nodige 

sensoren. Bovendien is het aangewezen dat er een registratiesysteem komt voor alle drones en niet 

enkel voor de professionele toestellen. 

 

 Internet of Things 5.6

 

Volgens de experten is er voor het Internet of Things een positieve rol weggelegd. Ze benadrukten 

voornamelijk twee voordelen: 

 Wanneer drones uitgerust zijn met de Internet of Things-technologie, kan de autonomie van de 

drones verhogen. Wanneer drones met elkaar kunnen communiceren, kunnen ze elkaar 

informeren over hun positie, wat zorgt voor een verbeterde veiligheid. Een verdere stap hierin is 

de swarmtechnologie, waarbij een groep drones samenwerkt als één entiteit. Dit biedt enkele 

nieuwe mogelijkheden zoals het feit dat drones elkaar automatisch kunnen aflossen om zo 

constant in de lucht te kunnen blijven ook al heeft men een beperkte batterijduur. 

 Een ander voordeel is de verbeterde datatransmissie. Door de experten werd 5G technologie 

vermeld als de technologie die de aanzet voor het Internet of Things zal zijn. Slaagt men erin 

deze technologie toe te passen op drones, dan kan men drones op een heel andere manier 

gebruiken. Je zou bijvoorbeeld de data van drones in real-time kunnen doorsturen, waardoor 

deze sneller bij de personen terecht komt die deze nodig hebben. Gaat dit over beveiliging, dan 

kan men sneller ingrijpen aangezien men met de drone mee kan volgen wat er gebeurt, zonder 

enige vertraging. 

 

Conclusie: 

We kunnen hieruit opmaken dat het Internet of Things een positieve invloed zal hebben op het gebruik 

van drones. Het biedt namelijk onder andere efficiëntievoordelen.  
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 Drones as a Service 5.7

 

Tenslotte werden de experten bevraagd naar de mogelijkheid om in de toekomst te werken met een 

service waarbij men drones huurt, Drones as a Service. De respondenten waren het er unaniem over 

eens dat mensen in de toekomst steeds meer drones zullen inhuren. De experten zagen dit als een 

oplossing voor de snel evoluerende dronetechnologie. Op dit moment moet een eigenaar zijn investering 

in een drone namelijk op twee jaar terugverdienen, omdat de technologie dan al volledig achterhaald is. 

Hierbij komt ook dat men kosten kan besparen, aangezien de huurder zelf niet in een drone moet 

investeren en zelf geen piloot moet opleiden Een pluspunt voor de verhuurder is dat die zich kan 

specialiseren in bepaalde drone-applicaties om zo een competitief voordeel te verwerven.  

 

Conclusie: 

We kunnen concluderen dat Drones as a Service de toekomst is voor de Belgische dronemarkt. Slechts 

service aanbieders of grote bedrijven die over genoeg kapitaal beschikken om een drone te kopen zullen 

nog hun eigen drones aanschaffen. 

 

 Beperkingen van het onderzoek  5.8
 

Deze masterproef is generaliseerbaar naar België, aangezien de Belgische dronemarkt voor surveillance 

en beveiliging klein is en wij interviews konden afnemen met de belangrijkste spelers. Het is echter niet 

mogelijk de resultaten te veralgemenen naar Europees niveau, omdat wij niet met internationale spelers 

spraken. Elk land heeft momenteel zijn eigen dronewetgeving en een markt die al dan niet verder staat 

met de inzet van drones voor surveillance en beveiliging.  

 

Een tweede beperking was onze manier van informatiewinning. We trachtten in de interviews om nieuwe 

factoren te ontdekken aan de hand van een algemene vraag: ‘Welke opportuniteiten of problemen 

kunnen zich volgens u voordoen bij de inzet van drones voor surveillance en beveiliging?’. De experten 

hadden de vragenlijst op voorhand echter ontvangen, wat soms leidde tot weinig eigen inbreng van de 

geïnterviewden. Zo kwamen namelijk vooral factoren aan bod die we hadden vermeld in de vragenlijst.   

 

  Mogelijk vervolgonderzoek 5.9
 

Wij stellen twee mogelijke vervolgonderzoeken voor: 

 

Het zou ten eerste interessant zijn om dit onderzoek uit te breiden naar een hoger niveau. Het onderzoek 

naar Europees of internationaal niveau uitbreiden, zou ervoor kunnen zorgen dat een breder draagvlak 

ontstaat om advies te geven aan lidstaten en eventueel ook dronefabrikanten. 

 

Ten tweede zou men het onderzoek kunnen herhalen, maar dan met een andere focus: gericht op 

sectoren verschillend van surveillance en beveiliging. Het lijkt ons dan wel nodig om eerst te achterhalen 
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welke factoren een belangrijke rol spelen in die sector. Bovendien zou men dit onderzoek ook kunnen 

herhalen na de invoering van de nieuwe Europese dronewetgeving. Eventueel zou een vergelijking 

tussen de perceptie van de experten nu en later interessant zijn. 
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6 Conclusie 

 

Deze masterproef kan een antwoord bieden op de onderzoeksvraag: “Hoe kunnen drones in België voor 

surveillance en beveiliging ingezet worden en wat zijn de gevolgen hiervan?”. Uit deze masterproef blijkt 

dat drones voor surveillance en beveiliging kunnen worden ingezet en dat gebruikers er verscheidene 

voordelen uit kunnen halen. 

 

Op de deelvraag: “Wat zijn de specifieke opportuniteiten en problemen bij het actief inzetten van drones 

voor surveillance en beveiliging?” kunnen we antwoorden dat dit afhangt van welke factor men bekijkt. In 

onze masterproef bespraken we zeven factoren: technologie, ethiek, wetgeving, privacy, veiligheid, IoT 

en DaaS. Op technologisch vlak kunnen we besluiten dat er veel voordelen zijn, terwijl er zich bij de 

huidige wetgeving verscheidene problemen voordoen. Voor ethiek konden we concluderen drones met 

slechte intenties gebruikt kunnen worden. Bovendien vermeldden de experten dat de overheid drones 

mag inzetten voor het algemeen belang. Bij privacy kwam aan bod dat deze niet eigen is aan drones, 

maar wel een impact heeft op het dronegebruik. Drones kunnen volgens de experten voor veiligheid 

ingezet worden, maar moeten dan zelf veilig zijn. Bij IoT bleek dan dat het vooral voor een betere 

efficiëntie zou zorgen. DaaS werd ook positief gezien; de respondenten gaven aan dat velen gebruik 

zullen maken van dit systeem.  

 

De tweede deelvraag is: “Is de huidige wetgeving voldoende aangepast om drones voor surveillance in te 

zetten?”. Het antwoord op deze vraag is negatief. De huidige wetgeving wordt door de experten gezien 

als een grote belemmering, er zijn veel toepassingen die nog niet zijn toegelaten. 

 

Ten slotte is er nog de vraag: “Hoe kan het Internet of Things een rol spelen bij de inzet van drones voor 

surveillance en beveiliging?”. Het kan een grote rol spelen, biedt voordelen die de efficiëntie verhogen en 

laat geheel nieuwe manieren toe om drones in te zetten. 

 

Dit onderzoek verschaft een inzage in de belangrijkste factoren die de inzet van drones voor surveillance 

en beveiliging bepalen. Het is mogelijk om deze factoren dieper te bekijken en de informatie te gebruiken 

om onder meer de nieuwe Europese wetgeving te evalueren Indien de overheid rekening houdt met deze 

factoren, kan de dronemarkt zich volop ontwikkelen.  
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8 Bijlagen 

 Vragenlijst expertinterview 8.1
 

VRAGENLIJST VOOR EXPERTINTERVIEW 
 

1. Situering van het interview 

Dit interview wordt georganiseerd door Wesley Durinck en Ruben Van Hoyweghen in samenwerking met 

masterproef promotor Greet Maes, met als doel deze te verwerken in de masterproef over de inzetbaarheid van 

drones voor surveillance en beveiliging. 

Wij contacteren u als expert aangezien u ervaring heeft met/in één of meerdere van de volgende zaken: 

- Inzetbaarheid van Drones 

- Dronewetgeving 

- Beveiliging en surveillance 

Dit interview zal 20 minuten tot maximaal 30 minuten duren en zal mits uw toestemming worden opgenomen om 

later een analyse te maken. Desgewenst kunnen uw antwoorden anoniem worden verwerkt. Bij eventuele vragen 

kan u terecht bij: Ruben Van Hoyweghen (ruben.vanhoyweghen@ugent.be) of Wesley Durinck 

(wesley.durinck@ugent.be). 

 

2. Vragen 

De volgende vragen vormen een indicatie voor het interview en kunnen worden aangevuld om meer diepgang te 

krijgen. 

2.1. Profiel van de respondent 

 

 {Expertise} Hoe beschrijft u uw kennis over het gebruikt van drones bij beveiliging en surveillance? 

Welke functies heeft u daarbij gehad? 

 {Sector} In welke sector heeft u expertise opgedaan? 

 {JaarDrones} Hoeveel jaren praktijkervaring heeft u met drones? 

 {JaarBeveiliging} Hoeveel jaren praktijkervaring heeft u met surveillance en beveiliging? 

 

2.2. De inzet van drones voor beveiliging en surveillance  

 {Algemeen} Welke opportuniteiten of problemen kunnen zich volgens u voordoen bij de inzet 

van drones voor surveillance en beveiliging? 

o Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid 

van drones voor surveillance en beveiliging?  

o Voorbeelden? 

 

 {Technologie} In de literatuur wordt beschreven dat de volgende generatie drones (generatie 7) 

veel meer capaciteiten zal hebben, maar wordt er ook vermeld dat de huidige generatie nog 

beperkingen heeft. 

o Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid 

van drones voor surveillance en beveiliging?  

o Voorbeelden? 

 

 {HuidigeWetgeving} In de Belgische wet spreekt men over drie klassen, die drones indelen en 

de verplichtingen regelen. Wat denkt u over de huidige wetgeving die van toepassing is in België 

en Europa?  

mailto:ruben.vanhoyweghen@ugent.be
mailto:wesley.durinck@ugent.be
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o Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid 

van drones voor surveillance en beveiliging?  

o Voorbeelden? 

 

 {ToekomstigeWetgeving} Eind 2018 komt er een nieuwe dronewetgeving bij op Europees 

niveau om de nieuwe ontwikkelingen op te vangen. 

o Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid 

van drones voor surveillance en beveiliging?  

o Voorbeelden? 

 

 {Privacy} Een aspect dat vaak wordt aangehaald wanneer men over de inzet van drones spreekt 

is privacy.  

o Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid 

van drones voor surveillance en beveiliging?  

o Voorbeelden? 

 

 {GDPRWetgeving} Op 25 mei is de GDPR-wetgeving in voege getreden, deze regelt datacaptatie 

en -opslag. In de literatuur werd deze uitvoerig besproken, het effect ervan valt echter nog af te 

wachten. 

o Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid 

van drones voor surveillance en beveiliging?  

o Voorbeelden? 

 

 {Ethisch} In de literatuur bespreekt men het ethische aspect van drones uitvoerig.  

o Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid 

van drones voor surveillance en beveiliging?  

o Voorbeelden? 

 

 {Veiligheid} Drones kunnen ingezet worden om de veiligheid te handhaven, maar hierbij komen 

ook andere veiligheidsaspecten kijken.  

o Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid 

van drones voor surveillance en beveiliging?  

o Voorbeelden? 

 

 {Beveiliging} Drones kunnen gebruikt worden met slechte intenties en ook misbruikt worden 

door anderen.  

o Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid 

van drones voor surveillance en beveiliging?  

o Voorbeelden? 

 

 {Andere} Zijn er nog andere, belangrijke zaken buiten diegene die we al besproken hebben, die 

u ziet als mogelijke opportuniteiten en/of problemen bij de inzet van drones bij surveillance en 

beveiliging? 

o Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid 

van drones voor surveillance en beveiliging?  

o Voorbeelden? 

 

2.3. Drones en Internet of Things 

 {IoT} Internet of Things is het fenomeen waarbij voorwerpen gekoppeld worden aan een 

netwerk en op zelfstandige manier data kunnen uitwisselen. Drones worden de toekomst van 

IoT genoemd. 
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o Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid 

van drones voor surveillance en beveiliging?  

o Voorbeelden? 

 

 {DaaS} Drones of bepaalde applicaties van drones zouden kunnen ingezet worden door 

bedrijven die ze zelf niet bezitten of zelfs niet bedienen. Dit fenomeen wordt Drones as a Service 

(DaaS) genoemd. 

o Ziet u een toekomst in DaaS voor beveiliging en surveillance? Waarom wel/waarom 

niet? 

o Voorbeelden? 

 

Als afsluiter zouden we graag te weten komen hoeveel belang u hecht aan de besproken topics en of u ze ziet als 

een opportuniteit (o), probleem (p) of beide. 

       

Topic o/p Helemaal 

niet 

belangrijk 

1 

Niet erg 

belangrijk 

2 

Redelijk 

belangrijk 

3 

Zeer 

belangrijk 

4 

Uitermate 

belangrijk 

5 

Technologie o      

 p      

Huidige wetgeving o      

 p      

Toekomstige wetgeving o      

 p      

Privacy  o      

 p      

GDPR-wetgeving o      

 p      

Ethisch o      

 p      

Veiligheid o      

 p      

Beveiliging o      

 p      

Internet of Things o      

 p      

 

Dit is het einde van het interview. Bedankt voor uw medewerking en voor het delen van uw ervaring. 
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 Analyses en transcripties 8.2
 

 Interview 1  8.2.1

  
{Expertise} Hoe beschrijft u uw 
kennis over het gebruikt van 
Drones bij beveiliging en 
surveillance? Welke functies 
heeft u daarbij gehad?  

  
-Architect, 20 jaar ervaring 
met mobiele communicatie.  
-Drones voor inspecties masten en 
plaatsen die moeilijk bereikbaar 
zijn.  
  
-Op vlak van beveiliging 
enkel ervaring met toegang tot 
beveiligde sites. Geen ervaring met 
drones voor surveillance en 
beveiliging  
  

{Expertise} Dus ja euh deze keer ga ik de vragen stellen, we wisselen af. Ja, 
nu is het aan u. Dus euh eerst en vooral zouden wij graag weten wat dat uw 
profiel is euh, hoe u daarbij bent gekomen. Dus eerst uw expertise: Hoe 
beschrijft u uw kennis over het gebruik van drones bij beveiliging en 

surveillance en welke functie heeft u daarbij gehad? Ja, ok, euhm, ik zelf ben 

architect van opleiding maar werk al meer dan twintig jaar in de mobiele 
telecommunicatie dus het bouwen van gsminstallaties 
en euh masten, pilonen euh op gebouwen euh Elia sites euh verschillende 
oplossingen voor het gsmnetwerk. Euhm en vanuit die interesse of vanuit die die 
specificatie euh ben ik beginnen met drones te vliegen voor die inspecties te 
kunnen doen van die masten en die installaties die heel moeilijk bereikbaar 
zijn. Ja. Ten eerste naar veiligheid toe kunde veel rapper een eerste idee hebben 

van: Hoe ziet zoiets deruit, hoe zijn de details enzovoort zonder da ge moet een 
hoogtewerker euh huren of euhm met klimmateriaal naar boven moet 
gaan. Euh dus van daaruit euh is dat euh, zijn die drones gekomen in feite. Mijne 
collega is euhm, geeft les in het technisch euh, het VTI 
in euh Kortrijk. Hmh. Euh elektromechanica. Ja en die is dan euh thermograaf: 

infrarood inspecties doet hij. Die is daar vooral op gei… in gespecialiseerd. Naar 
surveillance en beveiliging toe met drones hebben we nog niet veel 
ervaring. Euh ik heb wel ervaring met beveiliging: toegangscontroles op bepaalde 
sites gelijk Elia euh hoogspanningssites euhm bepaalde gebouwen waar men 
normaal niet binnen kan euh callcenters enzovoort of euh waar dat er servers 
staan. Da we daar soms binnen moeten zijn voor die installaties van die gsm-
netwerken euh te plaatsen. Mhm. Euh maar dus met drones heb ik voorlopig of 

hebben we voorlopig nog niet veel ervaring op vlak van surveillance en 

beveiliging nee. Ah ja ja. Ewel daarom da wij ook blij zijn omdat u een andere 

blik heeft maar vooral met die drones natuurlijk werkt. Ja. We hebben wel 

waarschijnlijk een project euh of een opdracht binnen waar dat die vraag wel zal 
komen om surveillance te kunnen doen. Ja. En ook de zones te beveiligen van 

het net. Dat komt eraan.  
  

{Sector} In welke sector heeft u 
expertise 
opgedaan? Telecommunicatiesect

or, architectuur en constructie.  

{Sector} Dus euh in welke sector hebt u dan vooral uw expertise 
opgedaan? Euhm voor mij voornamelijk telecommunicatie, mobiele 

telecommunicatie. Euhm architectuur en constructie dat ook.  

{JaarDrones} Hoeveel jaren 
praktijkervaring heeft u met 

drones? 2 Jaar  

{JaarDrones} Euh dan hoeveel jaren heeft u al ervaring met drones op 

zich? Euhm ik vlieg nu een kleine twee jaar. Twee jaar. Ja, officieel.  

{JaarBeveiliging} Hoeveel jaren 
praktijkervaring heeft u met 
surveillance en beveiliging?  

Geen  

{JaarBeveiliging} Euh en ja dan beveiliging, zoals u zegt daar heeft u in 
principe niet zo veel ervaring in. Nee nee ik heb in beveiliging nog niet …  

{Algemeen} Welke 
opportuniteiten of problemen 
kunnen zich volgens u voordoen 
bij de inzet van drones voor 
surveillance en beveiliging?  
  
Opportuniteit  
-Vlot inzetbaar  
-Enkel vergunning om te vliegen 

nodig  
  
Probleem  
-Capaciteit vliegen  

{Algemeen} Ja, dan gaan we over een paar aantal topics gaan. Waarbij da 
we de vragen of dat u dat eerder ziet als opportuniteit of probleem. Dus 
eerst algemeen: euh welke opportuniteiten of problemen kunnen zich 
volgens u voordoen bij de inzet van drones voor surveillance en 
beveiliging? Of euh natuurlijk algemeen dus niet per se surveillance en 
beveiliging maar ook inzet van drones. Ja. Euhm bij de opportuniteiten zij der 
da ge direct euh ze zijn vlot inzetbaar. Ja. Euhm men hoeft geen bepaalde 

vergunningen of zo te hebben. Allez, wel voor te vliegen maar niet voor 
bijvoorbeeld ergens naartoe te moeten gaan. Ja. (Ruisend 

achtergrondgeluid) Euhm stoort dat niet dat lawaai? Denkt u niet dat u er last van 
hebt? We gaan eens vragen of het wat stiller kan. Normaalgezien denk ik niet 
dat het een probleem is. Ja, dat pakt nog redelijk lokaal op, eh. Euhm dus de 

opportuniteiten euh wacht euh van drones bij beveiliging en 
surveillance. Euhm tja de de mogelijkheden zijn eigenlijk oneindig met 
drones. Ja. Euh de problemen natuurlijk is dan natuurlijk de capaciteit van het 
vliegen euh. Ja. De wetgeving kan ook kunnen ook bepaalde struikelblokken 
zijn. Maar dat zijn aspecten die sowieso aan bod gaan komen. Dus 
algemeen heeft u niets dat eruit springt. Euh ja, ok. Nee nee, niet direct.  
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{Technologie} In de literatuur 
wordt beschreven dat de 
volgende generatie drones 
(generatie 7) veel meer 
capaciteiten zal hebben, maar 
wordt er ook vermeld dat de 
huidige generatie nog 
beperkingen heeft. Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 

surveillance en beveiliging?   
  
-Drones kunnen langer vliegen, 
batterijtechnologie. Mogelijks ook 
met waterstof motor.  
-Autonoom vliegen zonder 
piloot, ook wetgeving hierbij een rol 
want autonoom mag nog niet  
-Drones worden compacter, kleiner 

en toch stabiel kunnen vliegen  
-Tethered drones zijn eerste 

oplossing bij calamiteiten, 
evenementen, onbeperkte duur, 
maar beperkte 
actieradius en niet handig op een 
groot terrein of je moet er 
meerdere hebben  
  

{Technologie} Dan gaan we ne keer kijken naar de eerste: technologie. In de 
literatuur die we bestudeerd hebben, wordt er beschreven dat er eigenlijk 
een nieuwe generatie van drones gaat komen. Momenteel zit men aan 
generatie zes en die generatie zeven zou dan vooral veel meer capaciteiten 
hebben. Euhm en euhm der zijn verschillende dingen die erin zitten. Zo 
autonome drones die er bijvoorbeeld in voorkomt, euhm batterijduur, 
sterkere software tegenover de hacking en zo. Wat denkt u daarvan? Ziet u 

daar opportuniteiten, problemen op vlak van technologie? Ja, de technologie 

is nu zo aan het veranderen dat er inderdaad binnen hier en een aantal jaar gaan 
die drones zo ontwikkeld zijn dat die veel langer kunnen vliegen 
autonoom. Euhm autonoom effectief kunnen vliegen zonder dat er nog een piloot 
aan te pas komt of ter plaatse moet zijn. Euhm de compactheid ook, de drones 
gaan waarschijnlijk nog kleiner worden en toch stabiel kunnen vliegen. Als je echt 
stabiel en veilig wilt vliegen heb je echt al zes of acht motoren 
nodig. Euh daardoor is de drone ook veel groter geworden, dus dat zou kunnen 
dat die ook veel compacter worden. Maar tzal voornamelijk zijn die wetgeving 
daar ook aan aan te passen. Want autonoom vliegen is nog niet van toepassing 
in België. Je kunt de vlucht plannen of hem programmeren dat die een bepaald 
traject vliegt maar je hebt nog altijd de piloot die aan de stick staat, eh. Ja. Om 

tussen te komen. Nee ik denk op dat vlak gaan we heel veel euhm evolutie zien 
binnen de komende jaren. Ja. Zijn er specifieke aspecten 
dan? Euh voornamelijk, ik persoonlijk die batterijtechnologie. Ja. Die zal sterk 

moeten veranderen. Euh om veel meer te kunnen doen met die drones ofwel 
wordt het iets helemaal anders eh, waterstof of iets in de buurt, eh. Ja. Wel ja we 
hebben zelf ook in het vorige interview, daar hebben we een kleine 
demonstratie gehad van die persoon euh en daar kwam ook naar boven 
dat euh drie minuten, dat is niet lang. Voor zo van die kleine 
compacte dronetjes natuurlijk eh. En zijn eigen iets grotere drone, dat was 
dan twintig minuten, per batterij, maar ja. Ja juist ja, we hebben hier een grote, 
ik kan die straks tonen, dat M600 van DJI, die heeft zes batterijen. Amai. Maar 

die vliegt ook maar vijfentwintig minuten afhankelijk van de omstandigheden. Dus 
daar ben je heel beperkt in natuurlijk, je moet altijd terug naar beneden komen 
en euh de batterijen wisselen of je moet dan met een tweede drone werken da ge 
is kunt afwisselen zonder da ge euh uw opdracht moet onderbreken. Euhm wat 
denkt u daarbij van, euhm ja dat is de technologie waarvan wij hebben 
gehoord, van die tethered drones? Ja, dat is al een eerste oplossing, die 

kunnen in de lucht blijven hangen in feite, maar dat heeft natuurlijk ook zijn 
beperkingen van actieradius. Die hebben dienen draad, ik denk maximum 110 
meter of driehonderd dertig voet of zoiets. Dus euhm dat is perfect voor 
surveillance of beveiliging bij evenementen, bij calamiteiten. Je steekt hem in de 
lucht, hij kan daar de hele dag blijven hangen zonder dat hem iemand der naar 
moet kijken in feite. Ondertussen de operator kan 360 graden rondkijken, 
infrarood wat is het allemaal, beweging detector. Ja, dat is een goeie stap 
vooruit, maar je zit natuurlijk met uw beperktheid van uw actieradius. Ja, dus u 
ziet dat niet als een oplossing voor uzelf? Euh in eerste fase wel, 

maar allez voor de opdracht die we zouden kunnen krijgen nu, euh, tis een heel 
groot domein en je kunt dat niet met een tethered drone helemaal gaan 
bekijken. Ah ja nee ja. Je moet dan echt al met verschillende gaan werken of 
hem iedere keer gaan verplaatsen. Ja dat is ook niet handig natuurlijk. En dan 

hebt ge geen totale surveillance van uw terrein.  
  

{HuidigeWetgeving} In de 
Belgische wet spreekt men over 
3 klassen, die drones indelen en 
de verplichtingen regelen. Wat 
denkt u over de huidige 
wetgeving die van toepassing is 
in België en Europa? Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 

surveillance en beveiliging?   
  
-Heel streng i.v.m. andere landen: 

goed want zo meer kans in het 

{HuidigeWetgeving} Ok, euhm. Dan komen we bij de huidige 
wetgeving. Euh wetgeving is iets dat heel belangrijk is wanneer het gaat 
over drones. In de Belgische wet spreekt men over drie klassen en delen 
die drones dus in en verplichtingen regelen. Wat denkt u over de huidige 

wetgeving en de toepassing hiervan in België en Europa? Euh volgens mij is 

de Belgische wetgeving heel streng vergeleken met andere landen in Europa, 
waardoor dawe, ik zie dat niet als een negatief punt als de piloten zo opgeleid 
worden gaan ze veel meer kansen hebben om in het buitenland te vliegen. Ja. Ze 

gaan veel meer skills hebben, ze gaan beter weten waar ze zich aan moeten 
houden enzovoort. Aan de andere kant hebben we de Europese wetgeving en ik 
vrees dat die iets te laks zal worden. Ja. Ik durf dat niet met honderd procent 

zekerheid zeggen, maar ik vrees dat dat een beetje aan de andere kant zal zijn 
en dat we dan ik zal niet zeggen dat we dan cowboypraktijken gaan tegenkomen, 
maar het zal veel te gemakkelijk worden om een professionele drone te 
vliegen. Ja. Maar in België is de wetgeving dan goed op dat vlak? Ja, ik als 
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buitenland als piloot (meer skills, 
kennis van regels)  
-Vrees dat toekomstige wetgeving 
te laks zal zijn, waarschijnlijk zal 
men makkelijker met professionele 
drones vliegen.  
-Huidige Belgische wetgeving is 
goed.  
 

{ToekomsigeWetgeving} Eind 
2018 komt er een nieuwe 
dronewetgeving bij op Europees 
niveau om de nieuwe 
ontwikkelingen op te 
vangen. Hoe kan dit volgens u 
een opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 

beveiliging?  

 -1 Europese wetgeving is goed, 

maar moet streng genoeg zijn.  
-Precision agricultuur moet 
toegelaten worden, daar moet een 
versoepeling komen, het biedt 
namelijk veel mogelijkheden.  
-Een uitzondering aanvragen om 
in een CTR kan dagen duren, dit 
zou sneller moeten.   
 

 

iedereen begint te vliegen met van die grote toestellen, met nog helikopters en 
vliegtuigen in de lucht. Je vindt op internet, op YouTube genoeg near misses 
waarbij dat er naast vliegtuigen gevlogen wordt met drones. Dat is niet 
verantwoord, eh. Ja, dat is waar. Euhm is daar nog iets extra bij… We zien 
ook euh. Euh verschillen tussen Europese landen? Wat denkt u daarvan? 
Specifiek euh, ziet u daar mogelijkheden naar de toekomst toe? Ja ja ja 

zeker het is goed dat euh dat Europa probeert één wetgeving te creëren, 
absoluut. Euh een beetje te vergelijken met FAA euh in de Verenigde Staten, das 
ook euh een globale wetgeving. Natuurlijk ook per staat of zoiets zou dat in 
details kunnen veranderen in feite maar ja. Ik vind dat een goeie zaak dat dat die 
ene wetgeving wordt. Euhm maar natuurlijk moet die ook streng genoeg 
zijn. Ja. Euh ja de toekomstige wetgeving heeft u ook al een klein beetje 
besproken daarin. Dus ja die komt er eind 2018, euh ja, naar wat dat hij 
gehoord hebben eerder half 2019 omdat het Europa is natuurlijk. En die 
gaat proberen nieuwe ontwikkelingen op te vangen. Euh zijn daar volgens u 
specifieke dingen waarvan u denkt, die zouden zeker aan bod moeten 
komen? Goh, euhm, ik denk naar precision agriculture, dus precisie landbouw, 

dat staat nog echt in zijn kinderschoenen. Ik denk dat ze daar wel op moeten 
focussen om met drones euh de velden te kunnen opnemen. Ja, nu mag men 
nog niet sproeien en zo met drones. Ja, voilà. Ja inderdaad. Ja, die Multi 

spectrum camera’s, die opnames staan nog niet op punt. Der zijn nog veel zaken 
die dat tegenhouden, maar als er daar ergens ja een versoepeling van de 
wetgeving komt, zou dat misschien wel… Ja, dus ja eigenlijk langs de ene kant 
moet de wet streng genoeg zijn zodat niet iedereen er zomaar me kan 
vliegen, maar lang de andere kant moet er meer toegelaten worden in 
bepaalde sectoren voor bepaalde toepassingen. Ja, als wij nu bijvoorbeeld 

dicht bij ne CTR vliegen, de controled area, in Brussel euh je moet al direct een 
afwijking gaan vragen, dat kan al een paar dagen duren, dus je hebt die 
souplesse niet. Ook al weet ge dat ge professioneel zijt en dat ge weet waar dat 
je mee bezig zijt. Ja. Dus daar ergens moet er wel een tegemoetkoming komen 
van de wetgeving. Ja, oké.    
  

{Privacy} Een aspect dat vaak 
wordt aangehaald wanneer men 
over de inzet van drones spreekt 
is privacy. Hoe kan dit volgens u 
een opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 

beveiliging?   
  
-Er staan al overal camera’s en we 
gaan dat niet kunnen 

tegenhouden.  
-Privacy is een hekel punt maar ik 

zie er geen problemen in.  
-Je moet je aan de regels houden, 
je kan niet alles zomaar op internet 
zetten, staat zo ook in contracten.  

{Privacy} Euhm, dan privacy, dat is een aspect dat dan meer voor die 
surveillance is, dat wordt vaak aangehaald als men over drones spreekt. 
Vooral in de literatuur is daar toch een grote focus daar naartoe. Momenteel 
houdt men daar niet zoveel rekening mee met drones bij de privacy hebben 
we gemerkt in de theorie. Maar wat denkt u ervan van het privacy-aspect 
dan precies van drones, maar ok bij surveillance? Ja dat gaat ‘em dan 

vooral over filmen en zo. Ja ja, als dat over professionele en officiële instanties 

gedaan wordt, kunnen ze dat volgens mij niet tegenhouden. Als je ziet, als je een 
stad of een dorp binnenrijdt, het staat er vol met camera’s. Ja, je wordt ook 
gefilmd op een of andere manier of je wordt herkend op een of andere manier. 
Dus, privacy voor de mensen is nog altijd een hekel punt, ze zijn bang dat ze 
alles gaan blootleggen. Ja. Maar ik zie daar geen problemen in. Ja, u trekt dat 
eerder gelijk met camera’s, de huidige. Wat zei u? Euh, u trekt dat eerder zo 
samen met de huidige privacywetgeving van camera’s. Ja ja. Ja, dat hebben 
we nogal gemerkt, dat dan in principe vrij overlappend is. Met maar met 
drones heb je natuurlijk scherpere beelden en kan je eigenlijk iemand gaan 
viseren. Maar dan moet ge weer kijken naar wie is de uitvoerder, is het iemand 

die met zijn dronetje zomaar even de buurvrouw wil controleren? Een vrouw die 
daar ligt te bruinen of zoiets. Ja, dan dan ben je verkeerd bezig, eh. Maar als het 
is voor officiële opdrachten en die beelden kun je natuurlijk niet zomaar op het 
internet zetten. Bij ons staan er ook bepaalde voorwaarden in het contract dat wij 
die beelden zonder de toestemming van de opdrachtgever niet zomaar mogen 
vrijgeven. En natuurlijk ook dingen niet filmen die niet mogen gefilmd worden 
uiteraard.  
  

{GDPRWetgeving} Op 25 mei is 
de GDPR-wetgeving in voege 
getreden, deze regelt data 
captatie en opslag. In de 
literatuur werd deze uitvoerig 
besproken, het effect ervan valt 
echter nog af te wachten. Hoe 
kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 

{GDPRWetgeving} Euh, dan daarbij aansluitend is er recent die GDPR-
wetgeving die 25 mei van kracht is gegaan. Die regelt vooral dan 
datacaptatie, de opslag daarvan en alle zaken die daarbij betrokken 
zijn. Euhm het effect daarvan valt momenteel nog af te wachten, omdat dat 
vooral de beginfase is, maar wat denkt u dat daarvan de impact op drones 
zou zijn? Ik dacht dat dat nu voor de andere toepassingen een grote impact ging 

hebben, maar hetgeen wat ik zie passeren zijn een paar mailtjes met kijk dit is de 
GDPR-wetgeving, dit zijn de voorwaarden, ben je ermee akkoord, ben je er niet 
mee akkoord. Maar naar de drones toe… pff.. Ik denk niet dat dat veel heel 
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creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 

beveiliging?   
  
-Ik zie er geen impact 
van aangezien het in andere 
sectoren ook geen grote impact 
heeft.  
-Wetgeving met streng blijven, 
maar er moet ook een 
sensibilisering van de mensen 

zijn(organisator, piloot,…).  
-Mensen moeten bezwaren kunnen 
indienen.  

anders zou zijn. Ja, oké. Ja dat is in principe een klein vraagje, maar ja. We 
weten ook niet wat het effect zou kunnen zijn van drones. Moesten drones 
meer gebruikt worden voor surveillance, ja dan zit je boven een festival te 
vliegen. En je hebt natuurlijk veel gepersonaliseerde gegevens, wat je kan 
iedereen ja met die gezichtsherkenning en zo… Ja, ja natuurlijk. Als er dan 
bijvoorbeeld data op het internet verschijnt of er komt een lek, dan moet je 
dat toch binnen de zoveel uren melden. Dat zijn natuurlijk ook gevolgen van 

die GDPR. Ja wij vroegen ons daarom af of het niet toch een effect zou 

kunnen hebben op de manier waarop mensen omgaan met die drones. 
Meer, toch dat men iets meer voorzichtiger is. Vandaar dat de wetgeving ook 

redelijk streng moet blijven. De opdrachtgevers moeten ook gesensibiliseerd 
worden, de opdrachtgevers, de bedrijven, de organisatoren van 
festivals. Euhm, overlaatst reed ik mee in een oldtimerrally. Der hangt daar ook 
iemand mee boven het volk met zijn dronetje zonder beveiliging zonder niets, 
geen vestje aan. Is ook iedereen aan het filmen, die heeft ook niemand gevraagd 
mag dat of mag dat niet. Maar het is wel de opdrachtgever die hem die opdracht 
gegeven heeft. De organisator is evenveel verantwoordelijk daarvoor. Ja, dus 
het zou eigenlijk een soort van algemene sensibilisering moet zijn. Dat 
iedereen op de hoogte is, zodat iedereen weet, werkt ge met drones, 
dan…. Ja, als je mensen uitnodigt voor een festival, d’r kan eventueel met 

drones gewerkt worden. Het is voor de veiligheid. Is het voor opnames, als er 
bezwaren zijn, kunnen ze bezwaren indienen, eh. Ja op dat vlak zou dat moeten 
behandeld worden denk ik .  
  

{Ethisch} In de literatuur 
bespreekt men het ethische 
aspect van drones uitvoerig.   
Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 

beveiliging?  
-Slechte bedoelingen kan 
zeker een probleem vormen.  
-Uit algemeen belang mag men 
een groep viseren.  
  

{Ethisch} Euh dan een volgend aspect dat in de literatuur vaak aan bod 
komt is het ethische. Dat hoort, dat kan aansluiten bij dat privacy-aspect 
natuurlijk. Euhm, maar men gaat dat dan eerder gaan zien naargelang de 
inzetbaarheid in de maatschappij. De acceptatie door de maatschappij: Wat 
gaan de mensen daarrond zeggen? Gaan ze dat gemakkelijk accepteren die 
technologie of eerder niet? Euh maar langs de andere kant ook, die 
surveillance euh drones kunnen ingezet worden voor surveillance om 
gemarginaliseerde groepen te gaan targetten of gespecialiseerde groepen 
die men wil volgen of bekijken. En daarbij zijn er ook nog recente 
ontwikkelingen van gecamoufleerde drones of drones die ongelooflijk klein 
aan het worden zijn zodat die eigenlijk als spionage kunnen dienen? Wat 
denkt daarvan? Euhm, die mogelijkheden zijn daar inderdaad en maar met 

slechte bedoelingen kan dat inderdaad toegepast worden zonder eh, en dan is 
het ethisch niet meer verantwoord. Ja, om bepaalde groepen te viseren met een 
drone, als dat uit veiligheid is of in het algemeen belang is, waarom niet. Ja, dat 
waren zo een paar dingen die aangehaald werden in euhm de literatuur. We 
vonden dat toch wel belangrijk om dat te vermelden, aangezien dat toch wel 
een impact kan hebben.     
  

{Veiligheid} Drones kunnen 
ingezet worden om de veiligheid 
te handhaven, maar hierbij 
komen ook andere 

veiligheidsaspecten kijken.   
Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 

beveiliging?   
-Inzet voor veiligheid is een 
opportuniteit, ze zijn snel inzetbaar 
bij een ongeval.  
  
{Beveiliging} Drones kunnen 
gebruikt worden met slechte 
intenties en ook misbruikt 
worden door anderen. Hoe kan 
dit volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging?  

-Kan perfect 

{Veiligheid} Dan hebben we veiligheid. Allez, we hebben enerzijds veiligheid 
en beveiliging Het gaat hem dan over de inzet van drones voor veiligheid te 
verzekeren euh en dus om die dan te gebruiken door politiediensten of 
anderen, maar langs de andere kant zien we dat ook als een 
veiligheidsrisico: hoe meer drones, doe meer dat er bij elkaar kunnen 
vliegen. Wat denkt u daarvan? Euhm, ja naar veiligheid toe, inderdaad dat kan 

ene opportuniteit zijn, dat ze snel inzetbaar zijn bij een ongeval bijvoorbeeld. Men 
krijgt direct een overzicht van de situatie, dus er kunnen andere gevaren 
misschien mee uitgesloten worden. Maar dan de andere beveiliging dat je uitlegt, 
wat was dat? Wel, dat aspect dat we daarbij zien. Ja dat was het gebruik 
door politiediensten om veiligheid te verzekeren op bepaalde plaatsen of ja 
zoals u zei, op evenementen. En dat kan zijn drones met infraroodcamera’s 
of aanverwanten. Ja, die slimme camera’s enzovoort. Opnieuw door officiële 

instanties kan dan perfect ingezet worden, natuurlijk moet je ook kijken naar de 
mogelijkheid om dat constant toe te passen. Natuurlijk ge hebt altijd een piloot 
nodig, die zijn d’r niet altijd ter beschikking, je hebt misschien wel de toestelletjes, 
maar de piloten moeten er ook altijd bij zijn. De tethered drones zijn misschien 
wel een oplossing om die toestellen langer in de lucht te houden. Ja. En dan hebt 

ge inderdaad. Het ander probleem is inderdaad met slechte intenties mensen 
met slechte intenties, een drone kun je misbruiken. Maar dat kan je moeilijk 
volledig uitsluiten. Met een auto kun je ook in een massa rijden, moet je daarvoor 
alle auto’s, allez, mogen daarvoor niet meer met een auto rijden, ik denk het niet, 
eh. Ja, ja inderdaad. Wel ja, we hebben daar verschillende suggesties 
gehoord omdat sommige bedrijven zijn daar wel degelijk al mee bezig, ze 
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door officiële instanties, maar je 
moet altijd een piloot hebben.  
-Tethered drones kunnen 
hier zorgen dat drones langer in de 
lucht blijven.  
-Slechte intenties kun je moeilijk 
volledig uitsluiten.  
  
-In de toekomst verwacht ik 
een detectiesysteem zoals in de 
luchtvaart met een anti-collision 
systeem. 

gaan drones gaan detecteren en indien nodig uitschakelen op bepaalde 
manieren, via jamming of andere. D’r zijn inderdaad we oplossingen daarvoor. 

Aan de andere kant denk ik dat binnenkort, dat als ze officieel vliegen, dat die 
drones uitgerust zijn euh met een euh soort detectiesystemen dat ook in 
vliegtuigen zit. Ja. Dat een squawk code wordt uitgezonden, zodat iedereen weet 

waar drones zich op dat moment bevinden. En ook anti-collision systemen dat 
erop zitten, enzovoort. Die kunnen de veiligheid in lucht bevorderen.  
  

{Andere} Zijn er nog andere, 
belangrijke zaken buiten diegene 
die we al besproken hebben, die 
u ziet als mogelijke 
opportuniteiten en/of problemen 
bij de inzet van drones bij 
surveillance en beveiliging? Hoe 
kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging?  

-De inzet van de meeste drones 
hangt nog af van het weer, en 
kunnen enkel bij gunstig weer 
ingezet worden.  

{Andere} Euh dat waren de hoofdtopics die we zeker wouden aanhalen. Na 
dit gesprek, zijn er nog andere die u zegt, die naar boven kwamen of eerder 
enkel die na dit gesprek. Ja die IoT ja, .. Ja ja ja, maar we zien dat eerder zo 
nog als iets algemeens, nog andere aspecten? Ja, de meteo, de 

weersomstandigheden zijn een grote factor bij het inzetten van drones, naar 
technologie ook. De drones die in alle weersomstandigheden kunnen vliegen zij 
militaire toestellen waarschijnlijk en een paar andere die waterdicht of 
waterbestendig zijn. Maar naar de toekomst toe ziet u dat nog als 
mogelijkheid? Ja, dat zal zeker nog evolueren. Ja, absoluut.  
  

{IoT} Internet of Things is het 
fenomeen waarbij voorwerpen 
gekoppeld worden aan een 
netwerk en op zelfstandige 
manier data kan uitwisselen. 
Drones worden de toekomst 
van IoT genoemd. Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 

surveillance en beveiliging?   
-IoT is niet tegen te houden, 

momenteel worden drones al 
gevolgd.  
-Autonoom werken gaat nu nog 
niet, met de line of sight, als er een 
systeem is kan het wel.  

{IoT} Ja, dan drones en the Internet of Things. Ja, er was een aspect dus 
dat the IoT was aan ons onderwerp en daarom dachten we: waarom gaan 
we dat niet koppelen? We zagen daar toch wel een beetje research al 
naartoe gaan. Nog niet zo veel, aangezien dat alles nog in zijn 
kinderschoenen staat. Research begint nog op gang te komen. ’t Is nog zo 
wat wijd en verspreid van een beetje daar en daar. Dus the IoT is een 
fenomeen waarbij voorwerpen gekoppeld worden aan een netwerk en op 
een zelfstandige manier data kan uitwisselen. Drones worden door 
sommigen de toekomst van die IoT genoemd en dan kan men soms 
spreken over the Internet of Drones, wat denkt u daarvan? Ziet u dat eerder 
als een probleem of een opportuniteit? Dat is iets dat we niet kunnen 

tegenhouden anders zal deel gaan uitmaken van het IoT en drones zeker. Ja dat 
zal allemaal gecontroleerd worden euh ’t is al deels zo. Met een drone euh DJI 
kan mijnen drone volgen waar ik aan het vliegen ben zonder problemen. Ze 
hebben al een soort controle, maar inderdaad in het kader van the IoT is dat niet 
toe euh tegen te houden. Binnen een paar maanden of jaren is dat van 
toepassing. Ja, wel ja ze spreken dan ook over nieuwe technologieën, 
zo swarms eigenlijk. En dat eigenlijk dus werken aan de hand van ja … Ja 

en ook autonoom laten werken. Je laat dat opstijgen en je laat dan maar vliegen, 
eh. Nu moet je een line of sight hebben met uw euh met uw drone. Ne keer dat 

die in dat systeem zit, ga je hem overal kunnen volgen.  
  

{DaaS} Drones of bepaalde 
applicaties van drones zouden 
kunnen ingezet worden door 
bedrijven die ze zelf niet bezitten 
of zelfs niet bedienen. Dit 
fenomeen wordt Drones as a 
Service (DaaS) genoemd. Ziet u 
een toekomst in DaaS voor 
beveiliging en surveillance? 
Waarom wel/waarom niet?  

-Ja, absoluut. Voor specifieke 
opdrachten heeft men aangepaste 
drones nodig en dan kan iemand 

zich specialiseren en die verhuren.  
-Op vlak van wetgeving is er nog 
een struikelbok: het operationeel 

{DaaS} En dan het laatste is er iets dat we ook zagen: het Drones as a 
Service. Dus drones of bepaalde applicaties van drones zullen in de 
toekomst misschien worden ingezet eerder als een service in vergelijking 
met de eigenaar ervan zijn. Wat denkt u daarvan? Ziet u dat als – hoe wordt 
het hier omschreven weeral – ziet u daar toekomst in voor beveiliging en 
surveillance? Ja, absoluut. Euhm, want voor bepaalde opdrachten heb je 

misschien dat type drone nodig voor andere dat type drone, je kunt ze allemaal 
kopen en je kunt ze allemaal in uw garage staan hebben, maar als je dat niet 
dagelijks gebruikt is dat een zotte kost in feite en niet verantwoord. Dus op dat 
vlak, iemand die gespecialiseerde drones kan uiverhuren, waarom niet? Aan de 
andere kant, de wetgeving zegt dat je een operationeel handboek moet 
hebben. Ja. … waarin die drones vermeld staan. En dan, als je een drone 

inhuurt, op welk operationeel handboek moet je dan vliegen? Op degene die de 
drones verhuurt of uw eigen operationeel handboek? Ja, en dat is eigenlijk nog 
niet echt... Dat vind ik nog een struikelblok in feite. Ja. Om effectief een drone 

zomaar te verhuren. We hebben ook al de vraag gehad om onze groten te 
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handboek, wie vult het in als een 
drone verhuurd wordt?  
-Het kan ook via een lijst van 
piloten, maar dat kan momenteel 
nog niet door het operationeel 

handboek.  

verhuren aan iemand, maar we doen dat niet, omdat dat die aan ons 
operationeel handboek verbonden is en die persoon zelf mag dat zogezegd niet 
tenzij in onze opdracht. Ja, die staat los, ja. Maar dan moet die ook opgenomen 

worden in de lijst van de piloten enzovoort enzovoort. Die flexibiliteit is er op het 
moment nog niet met dat operationeel handboek. Ja, maar het zou dus wel 
degelijk mogelijk kunnen zijn in de toekomst. Ja ja zeker, dat zou de 

oplossing zijn om alle types drone ter beschikking te hebben.  
Wel ja, dat was eigenlijk de laatste vraag die we hadden. Euh die we hebben 
opgenomen in onze masterproef.  
  

  

 Interview 2  8.2.2
 {Expertise} Hoe beschrijft u uw 

kennis over het gebruikt van 
Drones bij beveiliging en 
surveillance? Welke functies 
heeft u daarbij gehad?  
-Gewerkt bij het ministerie  
-Geeft les aan politiescholen i.v.m. 
observatie en lokalisatie  
-Gewerkt met helikopters voor 
beeldtransmissie  
-Nu via bedrijf live feeds van 

drones  
-Opleiding security management  
  
{Sector} In welke sector heeft u 
expertise opgedaan?  

-Camerabeveiliging  
-Politieschool  
  
{JaarBeveiliging} Hoeveel jaren 
praktijkervaring heeft u met 
surveillance en beveiliging?  

Sinds 2004 dus 14 jaar.  

{Expertise} {Sector} Dus eerst en vooral gaan we kijken naar uw profiel, dus 
naar uw expertise. Hoe beschrijft u uw kennis over het gebruikt van Drones 

bij beveiliging en surveillance? Welke functies heeft u daarbij gehad? Het is 

zo dat we enerzijds beginnen samenwerken zijn met … wat eigenlijk een 
opleidingscentrum is. Zij zijn de eersten die daar mee gestart zijn 
destijds euh nog voor dat de wet er was. Als expert werkte ik voor het kabinet van 
het ministerie die die wet heeft opgemaakt. Euhm en dus dan ben ik gevraagd als 
expert om les te geven in politiescholen rond digitale observatie en lokalisatie en 
dergelijke meer. Euhm en ja ik ken toevallig … die … heeft opgericht. Vanuit die 
insteek zijn we daarmee in contact gekomen en vanuit onze ervaring met politie. 
We hebben al heel veel gewerkt met echte helikopters, voornamelijk rond 
beeldtransmissie en dergelijke. Voor Rock Werchter hebben we 7 jaar gewerkt. 
Dat was een video feed die we kregen vanop het terrein die we naar de 101 in 
Leuven sturen. Dat was in 2004 of 2005. Dan had je nog geen fiber. Dat moest 
nog allemaal via speciale wifi verbindingen. Wifi was toen niet wat het nu is. Nu 
zijn we al zoveel jaar verder. Dus we hebben daar toch wel wat expertise in. Tis 
eigenlijk een beetje vanuit verschillende oogpunten en vanuit onze alle vanuit 
onze firma die softwareontwikkeling doen om al die gegevensbronnen, is dat nu 
video feeds van drones of lokalisatie, om dat allemaal samen te brengen voor de 
mensen die dan commando moeten euh. Dat is eigenlijk onzen insteek. Mijn 
collega heeft al 30 jaar ervaring of meer in modelbouw en drones en ook in het 
vliegen en bouwen van die dingen. Voor mij was het allemaal nog vrij nieuw. Wat 
betreft surveillance en beveiliging heb ik een opleiding security management 
gedaan. En dan met onze expertise met de politie zijn we ook gevraagd geweest 
bij …. Ok, ik ga u deze versie geven van de vragen. We hebben die een klein 

beetje aangepast. De vragen zijn eigenlijk hetzelfde alleen hebben die vraag 
dat je een cijfer moet geven van 1 tot 5 op het einde gestoken omdat dit 
vlotter interviewt. Ja dat gaat denk ik wat gemakkelijker zijn. Dus u bent 
eigenlijk vertrokken uit de IT en u heeft security management 
gestudeerd. Euhm had u al praktijkervaring met surveillance voor u met 

drones bent begonnen of niet? Goh surveillance dan meer naar politiewerk toe. 

Systeem voor observatie en dan gegevens doorsturen naar euh de 
commandopost eigenlijk, wat dat we nu ook met drones doen eigenlijk eh. Dus 
van daaruit, ja ik denk dat we in 2004 daarmee begonnen zijn. We hebben ook al 
samengewerkt met internationale firma’s en universiteiten die dan echt op 
topniveau werkten wat betreft video, codering en encryptie. Met surveillance 
hebben we dus al wat expertise.   

{JaarDrones} Hoeveel jaren 
praktijkervaring heeft u met 
drones?  
6-7 jaar  

{JaarDrones} Hoeveel jaren praktijkervaring heeft u met drones? Ik 

persoonlijk, dat zal een jaar of 6-7 zijn.  

{Algemeen} Welke 
opportuniteiten of problemen 
kunnen zich volgens u voordoen 
bij de inzet van drones voor 
surveillance en beveiliging?  

  
Opportuniteiten:  
-Kostenbesparend i.v.m. 
helikopters (9000-10000 euro voor 
1 drone en 5000-8000 euro voor 1 
helikoptervlucht.  
-Veiliger indien er zich een crash 

{Algemeen} Nu gaan we enkele vragen stellen rond opportuniteiten of 
problemen die zich kunnen voordoen bij de inzet van drones voor 
surveillance en beveiliging. We hebben zelf een aantal topics opgelijst maar 
we gaan u eerst vragen wat er bij u als eerste binnenschiet als we vragen 
wat de opportuniteiten of problemen zouden kunnen zijn bij het inzetten van 
drones bij surveillance en beveiliging? Het is inderdaad tweeledig. Er zijn veel 

opportuniteiten als we de goeie kant bekijken en dan naar de slechte kant zoals 
terrorisme en andere zaken. Het zijn 2 heel belangrijke topics eigenlijk. Wij zijn 
voornamelijk aan de eerste kant actief. We hebben kennis van systemen van 
counterdrones maar voornamelijk de positieve aspecten zijn dat je heel wat 
kosten kunt besparen want als je kijkt naar de inzet van helikopters, een Sea 
King of een MD900 van politie gemakkelijk een 5000 of 8000 euro per uur kost, 
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voor doet, een drone is veel kleiner 
dan een helikopter.  
-Flexibiliteit bij evenementen, de 
drone kan snel ingezet worden 
wanneer nodig. Ook zo bij 
incidenten, waar helikopters tijd 
nodig hebben.  
-In België heeft men een beperkt 
aantal helikopters, dus kan men 
drones sneller inzetten waar nodig 
terwijl de helikopters al een 
opdracht hebben.  
-Veel nieuwe cameratechnieken 
waardoor een drone uit de buurt 
van het publiek kan blijven.  
-Men kan werken met DaaS, wat 
de politie nu al begint te doen. 
Betalen indien je het nodig hebt.  
-De lokale politie kan het drone 
aspect invullen zoals ze zelf willen.  
  
Problemen:  
-Momenteel zijn er veel zaken nog 
niet toegelaten zijn zoals autonoom 
vliegen, momenteel moet men de 

drone nog zien.  

en ge zijt rap een uurke of 4 weg voor een opdracht. Terwijl een goeie drone 
afhankelijk van eh, vanaf 9000-10000 euro heb je al een basisplatform. Bij politie 
gaat dat meestal rond 30000-50000 euro omdat ze meer camera’s eronder willen 
hangen. Dus ik denk vooral kostenbesparend en ik denk ook dat naar veiligheid 
toe. Als een drone crasht ten opzicht van een helikopter. Het geeft ook veel meer 
flexibiliteit. Een jaar of 4 geleden voor politiezone VLAS ook zo’n evenement 
gaan doen die we nu gedaan hebben in Geraardsbergen. Dat was een 
sportevenement met daarna een concert voor studenten. Dus dat was van 9 uur 
‘s ochtends tot ’s nachts 3 uur. Dus als je dat met een helikopter zou moeten 
doen, dat is onbetaalbaar. Ja inderdaad. Nu het is ook zo dat je met een heli ook 

niet permanent moet beschikbaar. Als de mensen toekomen das belangrijk, dan 
zien we het verkeer doorstromen enzo. Je kunt het dus meer gericht inzetten. 
Toen zij de piloot ook nu moet je niet vliegen want het is een kalm moment, 
eventjes aan de grond. Zij kunnen daar dus veel vlotter over beschikken, dus ja in 
België zijn er maar 3-tal politiehelikopters waarvan er 2 operationeel zijn met 
deftige camera’s. In België zijn er soms duizenden dingen tegelijk te doen en die 
kunnen niet overal tegelijk zijn en als er dan ergens nog iets ergs gebeurd 
bijvoorbeeld een achtervolging. Ze hebben er nu veel meer controle over dan als 
je kijkt naar politie. En als we dan security bekijken dat is een beetje hetzelfde 
verhaal. Naar evenementen toe heb je een beter overzicht omdat je anders 
afhankelijk bent van een aantal camera’s die je gaat gaan plaatsen. Natuurlijk 
heb je die nu ook altijd nog nodig euhm ma je kunt met uw drone ook niet overal 
tegelijk zijn. Maar als er ergens een accident is kan je er veel vlotter op inspelen 
en zeker ook met de nieuwe cameratechnieken, je kan bijna op 500-600 meter 
gaan inzoomen op een vechtpartij bij wijze van spreken. Naar veiligheid toe moet 
je dan ook niet per se boven het publiek gaan hangen. Dat is ook wel een 
belangrijk aspect. Dus ik denk dat dit wel een beetje de belangrijkste redenen zijn 
naar security toe. Maar je hebt zoveel toepassingen. Er zijn veel zaken die 
mogelijk zijn maar die momenteel door de wet nog niet toegelaten zijn 
bijvoorbeeld industrieterreinen als je zegt dat er ergens een alarmsysteem dat 
afgaat en dat daar een patrouille naartoe gaat. Dat we zeggen van kijk eigenlijk 

autonoom ge zet daar enen drone van een beveiligingsfirma van bijvoorbeeld *** 

en dan kan je met de drone ernaartoe gaan en verifiëren en als we dan iemand 
zien en we kunnen zoveel mogelijk identificatiegegevens doorspelen naar politie 
of patrouille. Op dit moment moet je uwen drone fysiek nog kunnen zien eh. Maar 
goed, die wet zal nog aangepast worden daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat 
de mogelijkheden… het is nog maar het tipke van den ijsberg dat we nu zien. 
Voor mensen die bijvoorbeeld hulpbehoevend zijn, dement zijn of oudere mensen 
die ergens lopen waar ze niet moeten zijn kan je zoeken met een drone. Tegen 
dat een helikopter er is… als je een drone in de buurt hebt zou dit handig kunnen 
zijn. Ik denk dat er heel wat mogelijkheden zijn. Ik denk dat dat heel lang zou 
duren om dat allemaal op te lijsten. Ja, waarschijnlijk. Als je dat echt deftig 
zou uitwerken.. Ja, er zijn veel toepassingen. Maar ik zeg het, ik denk dat het 

heel positief is nu met de evolutie dat de politie ook al beroep doet op private 
piloten, die dus een licentie hebben, want ja het probleem om zo een licentie te 
behalen is dat er wel wat komt bij kijken natuurlijk. Theorie, praktijk, ge moet uw 
vlieguren hebben. Politiemensen die moeten ook andere taken.. Ja en als ze dat 
er nog eens zouden bijdoen. Dat is eigenlijk zo wat waar we later op 
terugkomen drones as a service. Daar gaat dat eigenlijk naar toe. Ik denk dat 

ook wel eh want we hebben ook wel in het begin als we voor de politie zo drone 
dingen deden was het bij velen ‘ja we gaan dat zelf aankopen en mensen trainen’ 
maar ja goed, je moet dan ook permanentie hebben. Dan vrij snel zeiden ze toch 
‘we gaan dat liever uitgeven, we betalen er liever voor op het moment dat we het 
nodig hebben’. Je hebt dan de juiste materialen en mensen met ervaring. De 
mensen bij de politie zouden ook niet continu vliegen natuurlijk. We werken 
samen met politiezone MidLim die eigenlijk als eerste begonnen zijn met drones. 
Die hebben zelfs een eigen onderzoekscentrum met duikboten voor drugs op te 
sporen. Dus er zijn wel veel samenwerkingen met universiteiten ook. Het is 
allemaal wel wat gedecentraliseerd eh zeker met de lokale politie. De lokale 
politie kan het zelf invullen zoals ze willen.  

{Technologie} In de literatuur 
wordt beschreven dat de 
volgende generatie drones 
(generatie 7) veel meer 
capaciteiten zal hebben, maar 
wordt er ook vermeld dat de 
huidige generatie nog 

{Technologie} Ok dan gaan we nu de topics overlopen. Het eerste topic is 
technologie. In de literatuur wordt beschreven dat de volgende generatie 
drones veel meer capaciteiten zal hebben, maar wordt er ook vermeld dat 
de huidige generatie nog beperkingen heeft. Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging? Ja ik denk dat dat, ja er zijn al heel wat 

capaciteiten. Er zijn er natuurlijk een aantal die we niet mogen benutten. We 
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beperkingen heeft. Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 

surveillance en beveiliging?   
Opportuniteiten:  
-Drones kunnen autonoom 
vliegen.  
-Tethered drones zijn minder 
mobiel maar wel een optie 
wanneer men lang 

moet observeren.  
-Drones hebben steeds meer eigen 
intelligentie ook al komen de grote 

drones achter.  
-Drones worden steeds 

compacter.  
-In de toekomst ook 
gezichtsherkenning, 

nummerplaatherkenning, ….  
  
Problemen:  
-Batterijduur  
-Autonoom vliegen is nog niet 
toegelaten(wetgeving). 
  
  

moeten het toestel volledig besturen. Ik denk dus vooral aan het autonome 
aspect wat we daarnet zeiden bijvoorbeeld bij dat alarm, om te verifiëren of dat 
echt is of niet dus ja dat zou zeker een voordeel kunnen zijn. Beperkingen zijn 
vooral batterijduur en autonomie. Ik denk dat dat een beetje de grootste 
bottleneck is. Je hebt natuurlijk ook drones met kabelsystemen, die zijn wel 
minder mobiel. Het kan voor veel opdrachten handig zijn. Bij onze opdracht in 
Geraardsbergen hadden we 3 locaties en bij 2 van de 3 had zo een drone met 
een kabel een oplossing geweest. Het ene was bijvoorbeeld de markt observeren 
en het tweede was een zone tussen het fietsen en zwemmen, dit was ook niet zo 
groot. Het ander was een grote zone waar we meer met de drone 
moesten bewegen. Je ziet nu ook met de elektrische wagens dat er heel wat 
technologische vooruitgang komt dus ik denk dat daar een heel belangrijk aspect 
is weggelegd en ja in de drones zelf, ik heb nu zelf een hele compacte drone bij 
waar al heel wat intelligentie in zit. In grote zit dat ook maar die komen dikwijls 
een klein beetje achter, maar die gaan dat ook allemaal hebben. Er zitten 
ongelofelijke dingen in bijvoorbeeld 7 processoren, gezichtsherkenning, 
nummerplaatherkenning. Alles wordt ook compacter, terwijl vroeger dat allemaal 
met zware machines moest gebeuren die veel stroom nodig hadden. Nu heb je 
tegenwoordig Raspberry pi’s.. Dat is zoals met gsm’s eigenlijk.. Ja het is 

dezelfde evolutie. Ik denk dat daar wel nog veel evoluties gaan zijn. Een ander 
aspect is dan het probleem naar privacy toe op termijn met die 
gezichtsherkenning, nummerplaatherkenning… Maar goed zoals dat momenteel 
de wet is valt dat onder de privacywet en moet je zorgen dat je met alles in orde 
bent. Ja, ja. En als dat afgedekt is door bordjes te zetten in uw politiezone dat er 
camerabewaking is kan je daar met uw drone perfect gaan. Das waar. Bij private 

security is dat misschien iets anders. Maar op zich op een industrieterrein staan 
er ook bordjes camerabewaking zoals in een havengebied. Dan weet je dat je 
ook gefilmd kunt worden. Ja als je erop zet drone en camerabewaking dan is 
het probleem eigenlijk opgelost. Ja, het is altijd van het moment dat je 

camerawet aanhaalt, of hij nu staat op 10 of 20 meter hoogte… Er is natuurlijk 
wel één onderscheid maar daar zijn we nog niet mee geconfronteerd is ze 
spreken over mobiele en vaste camera’s en dat is verschillend voor politie of voor 
private security. Maar natuurlijk als private security werkt voor politie valt dat 
onder dezelfde noemer. Ja waarschijnlijk. We gingen later nog terug komen 
op de privacy omdat dat toch wel een vaak besproken onderwerp is.  

{HuidigeWetgeving} In de 
Belgische wet spreekt men over 
3 klassen, die drones indelen en 
de verplichtingen regelen. Wat 
denkt u over de huidige 
wetgeving die van toepassing is 
in België en Europa? Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 

surveillance en beveiliging?   
Opportuniteiten:  
-De verplichte opleiding van klasse 
1 is goed en nodig om veilig te 
vliegen en met incidenten om te 
gaan (veel wind, mechanische 
problemen).  
-De huidige wetgeving is goed en 
zal versoepelen in de toekomst via 
de nieuwe Europese wetgeving, 
maar dat mag ook niet te ver 
gaan.  
 -Als je een opleiding gevolgd hebt 
in België mag je overal vliegen, 
rekening houdend met de lokale 
wetgeving(hoogte,…).  
  
Problemen:  
-Wet is wat overkill.  
-De opleiding van klasse 1 bevat 
ook delen die minder relevant zijn 

{HuidigeWetgeving} Het volgende topic is de Belgische wetgeving. In de 
Belgische wet spreekt men over 3 klassen, die drones indelen en de 
verplichtingen regelen. Wat denkt u over de huidige wetgeving die van 
toepassing is in België en Europa? Hoe kan dit volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid van drones voor surveillance 
en beveiliging? Goh initieel toen we er mee geconfronteerd werden, hadden we 

toch wel de indruk dat het een beetje overkill was wat betreft de wetgeving ale in 
eerste instantie. Maar goed, als je dan ziet dat je als klasse 1 piloot een licentie 
krijgt om te mogen vliegen met toestellen tot 150 kilo, in de praktijk gaat dat 
natuurlijk niet veel voorkomen, dus euhm ligt er wel een grote 
verantwoordelijkheid bij die piloot. Ik moest eigenlijk van nul starten ale ik wist wel 
al veel van privacy dat was niet vreemd voor mij maar aerodynamica, 
luchtvaartwet, meteo dat zijn toch een heleboel dingen waar je toch echt wel mee 
bezig moet zijn en ook het vliegen dat had ik toch ook een beetje onderschat. Je 
leert eerst vliegen met een klein toestel waarmee je binnen kan vliegen om de 
basic handlings te kunnen en dan ga je naar een groter toestel, de 
typische Phantoms eigenlijk. Waar dat je dan ook binnen mee leert vliegen en 
dan ga je naar buiten maar het probleem is als we dan straks vliegen met een 
modern toestel dat is op GPS. Als ik u dat uitleg dan ben je er binnen 2 minuten 
mee weg, maar in uw examen vlieg je volledig manueel, dan ben je volledig 
overgeleverd aan de wind. Dus vandaar dat het gevaar wel groot is. Het is ook zo 
als het systeem uitvalt eh gaat hij terug naar manueel. Kunt ge nie vliegen dan 
heb je heel grote kans dat.. We hebben heel veel uren gehad en training aan de 
kust en op velden waar er veel wind zit dat ik zeg ‘oeioei als ik die 
training nie had gehad dan was dit gegarandeerd mis gegaan’. Daaruit blijkt ook 
dat die training wel degelijk nodig is. Ja, ja, ja. Vooral als dn die GPS uitvalt 
of iets valt uit dat je toch kan terugvallen op. Op zich is het niet iets 

wat onoverkomelijk is maar je moet er echt serieus mee bezig zijn. Iemand die 
zegt ‘kom ik ga dat hier rap ne keer doen’ dat gaat echt niet lukken. Dus op dat 
gebied is dat wel goed. Langs de andere kant zijn er veel mensen die zeggen, ik 
heb het zelf ook meegemaakt, krijg je daar vragen over hydraulica over een 
landingsgestel van een vliegtuig, daar gaan we eigenlijk nie mee te maken krijgen 
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(Landingsgestellen).  
-Veel belemmeringen: je mag niet 
sproeien, je mag niets 
afwerpen,….  
  

tenzij da je echt met heel grote drones gaat gebruiken. We gaan binnenkort ook 
met Noordzeedrones een opleiding volgen om echt heel grote drones te gaan 
inzetten en daar heb je dan wel met dergelijke zaken te maken. Dus het gaat wel 
ver. In eerste instantie lijkt het wel wat overkill maar toch denk ik dat ze goed 
bezig zijn en aan de andere kant zie je wel in de Europese wetgeving dat ze dat 
een stuk gaan versoepelen. Het is goed dat ze dat voor een stuk versoepelen, 
maar ik hoop dat ze dat ook niet te veel doen. Ik denk dat er natuurlijk veel 
mensen over gaan beslissen die er niet veel van weten. Helaas is dat vaak bij 
veel onderwerpen zo in dergelijke zaken. Dus het is op een manier goed want er 
zijn wel wat belemmeringen bijvoorbeeld mensen die in de landouw zitten. Je 
mag niets sproeien, je mag ook bijvoorbeeld geen reddingsboei afwerpen. Dat 
mag in principe niet. Eigenlijk zou dat ideaal kunnen ingezet worden 
daarvoor. Ja dus dat zijn beperkingen die wel aangepakt moeten worden. Je kan 

daar wel bij klasse 1A een uitzondering voor vragen, maar dan betaal je ook 200-
300 euro daarvoor en je moet dan 14 dagen op voorhand doen enzovoort ale als 
private partner. Bij politie gaat dat iets sneller gaan of bij andere hulpdiensten. 
Dus ik denk dat het positief is, het is goed dat die wet er gekomen is. Dat heeft 
heel lang op zich laten wachten. Het mocht een jaar of 4 vroeger geweest zijn 
maar ale euhm omdat andere landen natuurlijk een beetje in dat gat gesprongen 
zijn. Want het is niet omdat je een licentie hebt in Nederland of Frankrijk dat je 
hier mag komen vliegen. Dat is wel een beperking die wij niet hebben. Je hebt 
overal in geïnvesteerd en je mag overal vliegen. Je moet wel kijken wat er in 
andere landen allemaal legaal is natuurlijk. In Spanje mag tot 120 meter vliegen 
buiten luchtvaartzones zonder dat je iets of wat gedaan hebt. Ja, amai. We 
hebben dat verschil ook zelf opgemerkt. Er zijn onderzoeken specifiek daar 
naar gebeurd dat ze gaan kijken van wat gebeurd er nu Europees en dat dit 
versnipperd is. Er zijn landen die het Belgische systeem volgen, andere die 
bijna niets doen. Ik zou eens moeten kijken, ik denk dat ik daar wel een studie 

van heb van het EENA, dus 
het European Emergency Number Association, die vanalles rond de 112 doet. 
Dat zijn allemaal experten van universiteiten, industrieën en overheid. Ook 
politiekers enzo, ook grote producenten zoals DJI zitten daarin. Die hebben een 
studie gedaan van een jaar of 2 geleden van in welk land dat wat 
mag. Misschien is het die studie die we gevonden hebben. Er is ook een 

studie naar landen en wat ze al gedaan hebben met drones bij hulpdiensten. Ah 
bij hulpdiensten, dat hebben we nog niet gevonden. Ik zal straks is kijken of ik 
hem nog terugvind. Ik kan u ook in contact brengen met mensen in Brussel die 
instaan voor het noodnummer, die hebben ook een werkgroep rond drones, maar 
dit is wel Europees en in samenloop met de Amerikaanse tegenhanger het 
NENA. Die houden één keer per jaar een conferentie meestal in een 
Oostblokland omdat dat goedkoper is voor de hotels euhm en daar komen toch 
gemakkelijk 500 mensen op af. Ja, dat gaat ook over andere zaken, maar dat 
drone verhaal is de laatste 3-4 jaar toch wel aan het opkomen. Daar zijn ook 
onderzoeken naar samen met verschillende universiteiten overheen heel Europa. 
Ik zal een keer kijken of ik dat ene onderzoek vind. Ja,das goed 
merci. Tzou kunnen dat je het niet online vindt. Sommige dingen houden ze voor 
hun, andere niet. Ja, dat merken wij ook. Soms is dat wel spijtig. Awel ja, dat 

is soms een beperking.   

{ToekomstigeWetgeving} Eind 
2018 komt er een nieuwe 
dronewetgeving bij op Europees 
niveau om de nieuwe 
ontwikkelingen op te vangen.  
Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 

beveiliging?   
  
Opportuniteiten:  
-In heel Europa een vrij 
gelijklopende wetgeving kan 
mogelijkheden creëren om met je 
licentie meer te kunnen doen.  
  
Problemen: /  

{ToekomstigeWetgeving} Eind 2018 of begin 2019 komt er een nieuwe 
dronewetgeving bij op Europees niveau om de nieuwe ontwikkelingen op te 
vangen. Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren 
voor de inzetbaarheid van drones voor surveillance en beveiliging? Ik denk 

dat dat voor een groot stuk positief zal zijn. Enerzijds omdat de wetgeving dus 
ongeveer over gelijk zou zijn is dat wel goed. Anderzijds heb je natuurlijk dat 
andere landen ook een stuk van de markt gaan willen maar ja dat is nu eenmaal 
zo. En dan voor inzetbaarheid voor surveillance en beveiliging. Ik denk dat in die 
wet, ik heb hem nog maar vlug gelezen, dat ze daar niet nog niet zoveel over 
spreken. Het zal een stukje privacy zijn, gewoon camerawet enzo. Ik denk dat dat 
misschien .. Ik weet dat er nog bepaalde taken weggelegd zijn voor lidstaten zelf 
en dat die dan hun eigen privacywet daar gaan op toepassen. Maar misschien 
zal er een algemeen basisprincipe zijn dat je u altijd moet aan houden. Dus ik 
vermoed dat dat altijd positief zal zijn omdat het nu te gefragmenteerd is en dat je 
met een licentie te weinig kunt doen ten opzichte van de inspanningen en 
investeringen die daarbij komt kijken. Dat zal natuurlijk meer vrijheid 
geven. Ja, zeker en vast. Dan kan je zeggen ‘ik wil eens naar daar of naar daar, 
ik ga daar eens een opdracht doen’. Ja en ook stel u voor dat er in Nederland 
iets specifiek moet gedaan worden en iemand in België is daar zeer goed in. 
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  Dan is dat mogelijk om die services uit de wisselen en die markt eigenlijk te 
laten openbloeien. Ja, zeker en vast. Daar ben ik van overtuigd.  

{Privacy} Een aspect dat vaak 
wordt aangehaald wanneer men 
over de inzet van drones spreekt 
is privacy. Hoe kan dit volgens u 
een opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging?   
Opportuniteiten:  
-Privacy moet gewaarborgd 

worden.  
-Men kan een overtreding zien 
op privéterrein, maar daar mag 

men niet filmen.  
-Boetes zijn 
redelijk hoog aangezien men 
meteen verscheidenen wetten 
overtreedt wanneer men illegaal 
vliegt.  
-
Illegaal vliegen zal moeilijk worden 
met 
transponders ook al verbruiken die 

meer stroom.  
-
Gerecupereerde DJI drones kan m
en gewoon uitlezen.  
-Een digital 
platform kan het probleem van de 
DGLV mogelijks oplossen.  
  
Problemen:  
-Politiemensen zijn nog niet overal 
opgeleid, dit zorgt ervoor dat men 
niet weet wat wel en niet mag.  
-Momenteel weinig controle.  
-DGLV zit enorm achter op vlak 
van licenties, registraties,… wat 
zorgt voor verlies van opdrachten 
en voor illegaal vliegen.  
  

{Privacy} Privacy wordt vaak aangehaald bij drones. Hoe kan dit volgens u 
een opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid van drones 
voor surveillance en beveiliging? Het is inderdaad tweeledig eh dus het is een 

opportuniteit het is goed maar je wilt ook niet dat een drone zomaar overal kan 
vliegen en boven uw hoofd kan cirkelen. We merken nu ook wel dat er veel 
vragen zijn van politiemensen dat ze klachten krijgen van burgers dat er een hele 
tijd een drone boven iemand zijn hoofd vliegt. 9 op 10 is dat een illegale vlucht 
maar het probleem is dat nog vele politiezones nog niet opgeleid zijn. Ze zijn daar 
wel volop mee bezig. We zijn daarmee gestart in de politieschool in West-
Vlaanderen om samen met de burgerwacht een opleiding voor uit te werken. Dat 
is nu ook goedgekeurd. Dat moest langs de politieraad ergens in Brussel. Dus 
dat is enerzijds ook een probleem dat er te weinig controle is en dat zeker de 
politie nog niet altijd mee is wat wel mag en wat niet. Maar ja het is zeker 
belangrijk dat daar goeie regels en afspraken rond gemaakt worden en het is ook 
een belemmering naar security als je zegt kijk we zitten op een evenement en er 
is een zot die rondloopt met een mes en die ergens over een omheining kruipt op 
een privéterrein. Wat ga je daarmee doen? Als er gevlogen wordt door de politie 
is dat iets anders. Als je als privé dit doet en iemand kruipt het hek over naar een 
ander privéterrein, dan moet je in principe stoppen met filmen. Daar zal er wel 
wat rond te doen zijn ale voor de goedwillige toepassingen dan. Maar het is zeker 
iets met 2 kanten. Een goed evenwicht zoeken wat zeker niet evident is, maar ik 
denk dat dit in België wel goed zit maar het probleem is dat er weinig controle 
is. Ja dat hebben we ook gehoord dat het orgaan die drones registreert wat 
achter loopt. Ja, die nemen examens af, daar moet je ook drones registreren, 

die geven licenties,… Ze zitten daar gigantisch achter. Het is ook een explosie 
natuurlijk. Ze zijn daar wel hard aan het werk maar het duurt heel lang tot alles 
rond is. Dat is wel het spijtige want daardoor lopen ook wel wat opdrachten mis 
en wordt er ook soms illegaal gevlogen die zich van niets aantrekken want door 
de weinige controle is de kans om gepakt te worden toch heel klein. De boetes 
zijn wel redelijk hoog heb ik horen zeggen als je toch gepakt wordt ben je direct 
tegen verschillende wetgevingen bezig. Je hebt privacywet, gemeentewet, 
nationaal vliegruim, enzovoort. Dan stapelt het wel rap op. Dat kan makkelijk 
meerdere duizenden euro’s zijn voor een boete. Tis een risico dat ze nu nog 
durven nemen maar op het moment dat alles beter werkt zal het wel 
minderen. Het zal technisch gezien ook moeilijk worden omdat er transponders 

komen in drones dus dat maakt het ook makkelijk om ze te identificeren. Het 
probleem met die transponders is dat dat weer meer stroom verbruikt en dat dit 
weer geld kost maar dat zal op termijn wel.. Het is ook dat als je bijvoorbeeld zo 
een DJI-toestel kunt recupereren kunt ge hem gewoon uitlezen. Sebiet gaan we 

eens vliegen in klasse 2. Ik mag hier boven mijn privéterrein ook in klasse 1 
vliegen omdat het minder dan een kilo weegt. Ik zou dit ook kunnen doen iets 
verder op in die mooie velden in klasse 2 dan maar dan mag de luchtvaartzone 
van Koksijde niet actief zijn. Dat moet je opvragen. Zou ik dat toch willen doen 
dan kan ik in klasse 1 vliegen maar moet ik dit 14 dagen op voorhand aanvragen 
en geld betalen. Nu duurt dat ook lang omdat er nog geen digitaal platform is. 
Moest dit er zijn zou dit wel veel soepeler gaan. Dat gaat wel vergemakkelijken 
maar tegen dat dit allemaal gedaan is.. Ale da gaat wel in orde komen maar nu is 
dat wel een beperking.  

{GDPRWetgeving} Op 25 mei is 
de GDPR-wetgeving in voege 
getreden, deze regelt data 
captatie en opslag. In de 
literatuur werd deze uitvoerig 
besproken, het effect ervan valt 
echter nog af te wachten. Hoe 
kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 

beveiliging?   
Opportuniteiten:  
-Vooral positief al heeft het ook 
negatieve kanten.  
-Goed dat men inkadert wat met de 
data mag en moet gebeuren.  

{GDPRWetgeving} Nog iets actueel is de GDPR-wetgeving. Op 25 mei is de 

GDPR-wetgeving in voege getreden, deze regelt data captatie en opslag van 
gepersonaliseerde data. In de literatuur werd deze uitvoerig besproken, het 
effect ervan valt echter nog af te wachten. Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging? Ik denk, als opportuniteit is het natuurlijk goed dat 

ze inkaderen van kijk wat ga je met die data doen want ja met zo een 4k camera 
kan je gigantische details gaan verwerken van mensen soms heel ver op afstand 
staan zonder dat ze het weten dan ze gefilmd worden. Dus het is wel goed dat 
bepaald wordt wie de eigenaar van de data is, wie de data verwerkt, dit en dat. 
Dus euhm dat is een aanvulling op het privacy verhaal. Ook naar beveiliging van 
data denk ik ook dat dat een belangrijk punt is eh want mijn collega heeft 
een opleiding ethical hacking gevolgd dus we weten wel wat er allemaal kan 
gebeuren en ook ja een probleem is er zijn veel Chinese drones van DJI wat wel 
gekend is dat sommige data doorstroomt naar China. Daardoor dat er van de 
overheid ook wat waakzaamheid is, zeker met kritieke operaties. In Amerika is er 
vorig jaar ook al ne keer aan de orde geweest dat ze zeiden ‘bij de overheid 
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-Het is een goede aanvulling op 
het privacy verhaal.  
-Via beveiligde servers kunnen 
ervoor zorgen dat de data veilig 
blijft en voor hulpdiensten liefst 1 in 

België.  
-Is er een lek dan moet men dit 
verplicht melden, wat goed is.   
  
Problemen:  
-Sommige data van DJI-drones 

stroomt door naar China.  
-Het zorgt voor extra werk om data 
veilig te houden en extra 

administratie.  
-1 vlucht is 10% vliegen en 90% 
voorbereiding en administratie.  
  

wordt er niet meer gevlogen met DJI toestellen’. Ik moet zeggen het zijn prijs-
kwaliteit wel één van de beste toestellen met heel veel expertise. Duizenden 
mensen werken daaraan en in China sponsort de staat ook den helft. Het zijn 
echt goeie toestellen maar ja wij krijgen nu af en toe de vraag vanuit onze 
specialisatie in videotransmissie en encryptie maar kijk ja DJI kan dat ook eh 
videobeelden doorsturen. Dan gaat dat naar de cloud maar ja als overheid weet 
ge dat die data ergens in China staat en da wilde echt niet hebben natuurlijk. Ja, 
in principe waar gaat die data dan echt zijn? Ja, dus daarom dat wij ook 

pleiten voor de hulpdiensten van kijk doet dat via een server die tenminste hier in 
België staat. Al staat dat bij een firma zoals bij ons die erkend is door de politie of 
bij hun fysiek. Als we met federale politie werken is dat altijd met servers fysiek bij 
hun. Ze nemen geen risico want je weet ‘de hoogste bieder heeft toegang tot de 
data’. Da’s waar. Daar gaan nog heel wat prutsen mee gebeuren denk ik in de 

toekomst plus ook nog naar hacking ja je kan niets 100% waterdicht maken. Dat 
is niet evident. Maar daarvoor is de GDPR wel goed. Als er een lek is, moet men 
dit verplicht melden. Anderzijds het negatieve aspect is dan weer extra werk. 
Extra administratie, want eigenlijk is het nu als je een vlucht uitvoert dat 10% van 
uw tijd de vlucht is en al de rest is voorbereiding, papierwerk, administratieve 
voorbereidingen, risicoanalyse, terreingesteldheid checken. Dus dat is ja nog een 
extra percentje erbij. Maar ik begrijp het, het is natuurlijk een delicaat gebeuren 
eh. Een beetje hetzelfde moest iedereen met een helikopter zomaar rondvliegen, 
mensen zouden dat op den duur beu worden. Dus op zich het zijn weer 2 kanten 
in dit verhaal, maar vooral positief.  

{Ethisch} In de literatuur 
bespreekt men het ethische 
aspect van drones uitvoerig. 
Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging?  

Opportuniteiten:  
-Kleine onopvallende drones kan 
de politie inzetten bij arrestaties en 
invallen.  
-Goed communiceren met de 
mensen: Er zijn opgeleide piloten 
die weten wat ze doen.  
-Personen die de wet overtreden 
beboeten om zo slecht gebruik 
tegen te gaan.  
-Veel positieve kanten aan drones, 
die men in de verf kan zetten.  
  
Problemen:  
-Drones kunnen door criminelen 
gebruikt worden ook al heeft men 
de privacywetgeving en de GDPR. 
-Negatieve perceptie doordat 
drones ook voor oorlog worden 

ingezet.  

{Ethisch} In de literatuur bespreekt men het ethische aspect van drones 

uitvoerig. Ik zal nog een woordje uitleg geven omdat er weinig info op uw 
blad staat. In de literatuur wordt besproken dat men sneller technologie zal 
aanvaarden, eens men het als een makkelijkere oplossing ziet, en men er 
voordelen uit haalt. Men kan zo ook drones inzetten ten voordele van de 
maatschappij. Langs de andere kant kan deze surveillance kan zich richten 
op gemarginaliseerde groepen, dit is ethisch gezien niet echt verantwoord. 
Er zijn ook drones die op hoogtes vliegen, waardoor men ze niet meer zit 
met het blote oog, of drones die gecamoufleerd zijn en voor spionage 
kunnen worden ingezet. Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging? Het is zeker een opportuniteit. We werken veel voor federale politie 

en speciale eenheden dus ja voor hun is het van cruciaal belang dat het niet 
gezien wordt. Dus het komt erop neer om heel hoog en heel ver te zitten en soms 
ook met kleinere drones te werken. Met grote drones kan je gigantische camera’s 
en lenzen aan hangen. Met kleinere drones heb je kleinere lenzen en kan je 
minder inzoomen maar je kan ze heel snel inzetten en kan je rap ne keer gaan 
kijken bijvoorbeeld bij een arrestatie als ze binnenvallen gaat ge naar boven voor 
als ze de deur inbeuken dat je kan checken of het safe is. Dus het heeft naar dat 
gebeuren zeker positieve zaken. Natuurlijk, naar de burger toe, is de bezorgdheid 
ook terecht van ok iedereen kan nu zomaar… Maar natuurlijk, gezien het privacy 
verhaal en het GDPR-verhaal, mag je dat al niet. Maar goed, de mensen aan de 

goeie kant van de wet gaan zich daar wel aan houden maar criminelen enzo die 
gaan misschien eens een woning gaan bekijken of een achtertuin bekijken voor 
ze gaan inbreken dat is natuurlijk het negatieve. De mensen hebben wel een 
punt. Ik denk dat er wel goed gecommuniceerd moet worden naar de mensen toe 
van ‘kijk, je hebt een aantal mensen die goed opgeleid zijn en ook alle regels 
volgen’. Er zijn niet alleen slechte mensen en vandaar ook de link met extra 
controles. Dat ze degene die er slecht mee bezig zijn er snel van tussen halen en 
die ook deftig beboeten zodat ze dat geen 2 keer gaan doen. Het is inderdaad 
ook tweeledig. Het ethische aspect speelt een beetje mee. Mensen kennen dat 
vanuit de oorlogsvoering. Awel zo is het eigenlijk bekend geraakt. Dat lazen 
wij ook dat dat zowat de publieke opvatting is. Langs de ene kant is het heel 
goed, maar langs de andere kant wordt het ook in oorlogstoestanden 
gebruikt. Ja het is dat he. Je hebt drones van een kilo, en je hebt er van 

duizenden kilo’s. Dus euhm het is zeker iets dat een probleem kan zijn, dat 
sowieso maar ik denk dat mensen ook bewust moeten gemaakt worden van 
zaken zoals we in Geraardsbergen hebben gedaan. Dat dat is in de picture wordt 
gezet, het positieve. Maar ja goed op sociale media zie je ook soms drones die 
vliegtuigen gaan filmen en van alles of die ja die een helikopterblad geraakt 
hebben ofzo. Het is zeker een risico maar het is ook kwestie van goed 
informeren.  

{Veiligheid} Drones kunnen 
ingezet worden om de veiligheid 

{Veiligheid} Drones kunnen ingezet worden om de veiligheid te handhaven, 
maar hierbij komen ook andere veiligheidsaspecten kijken. Hoe kan dit 
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te handhaven, maar hierbij 
komen ook andere 
veiligheidsaspecten kijken. Hoe 
kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 

beveiliging?   
Opportuniteiten:  
-Men kan de veiligheid handhaven 
op massabijeenkomsten en in de 
industrie.  
-Gevaarlijke beroepen kan 
men veiliger maken (manuele 
inspecties of helikopterinspecties).  
-Drone heeft geen last van 
chemische stoffen, je moet hem 
enkel de contamineren.  
-Goede opleiding is 
essentieel (goed omgaan met 
materiaal, goed vliegen,…).  
-Het risico op botsingen kan 
beperkt worden door anti-
collision systemen en via 
transponders.  
  
Problemen:  
-Momenteel kan men nog 
problemen tegenkomen met 
drones, men heeft nu nog geen 
transponders.  
  

volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en beveiliging? Wel ik denk dat dat voornamelijk 

een opportuniteit is om de veiligheid te handhaven. Ik denk aan festivals euh, 
grote massabijeenkomsten. Ook van machines bij petrochemie, of 
hoogspanningslijnen. Ook veiligheid naar bepaalde beroepen zoals mensen die 
een windmolen gaan inspecteren met een helikopter of letterlijk naar boven gaan 
en manueel inspecteren en dit brengt toch wel wat risico met zich mee. Dit kan je 
nu perfect met een drone gaan doen. We zijn nu ook bezig met een case bezig 
voor de marine die dus eigenlijk met een echte helikopter dus normaal gezien 
gaan verifiëren in een mijn maar als er daar bepaalde chemische stoffen zitten ga 
je daar als piloot ook door moeten. Als je een drone stuurt, die gaat daar geen 
last van hebben. Die moet je dan is de contamineren en het is opgelost. Dus ik 
denk dat er heel veel opportuniteiten zijn om de veiligheid te bevorderen. Het 
enigste natuurlijk is dat het naar veiligheid toe van het bedienen van de drone 
belangrijk is dat mensen goed gevormd zijn, goed opgeleid zijn want er zijn 
serieuze risico’s. We hebben ook een stuk EHBO gehad en daar heb ik gezien 
wat zo een drone kan teweegbrengen. Dat klein dronetje dat ik straks ga laten 
zien, als je dat tegen uw hand krijgt ga je misschien een klein sneetje hebben 
maar als je zo een professionele drone zoals die dat we in Geraardsbergen 
gebruikt hebben, dan kan je wel een vinger of een hand kwijt zijn. Stel dat dat van 
100 meter op iemand zijn hoofd valt, dan gaat die dat echt niet overleven. Dat is 
een toestel van 7/8 kilo. Laat staan een toestel van 30-50 kilo. Het is dus cruciaal 
dat de mensen goed opgeleid zijn. Dat het materiaal goed gecheckt wordt. In de 
literatuur hebben we gevonden dat de toekomst er wel eens uit zou kunnen 
zien dat er veel drones in de lucht hangen in groepen. Dit zorgt ervoor dat 
er veel luchtvaarttoestellen aanwezig zijn in de lucht en dit vergroot de kans 
op botsingen. Wat vindt u daarvan? Euhm op zich denk ik dat ze momenteel 

aan het ontwikkelen zijn van een digitale drone highway. Dat zou dan dit 
probleem grotendeels moeten kunnen opvangen. Er zijn al drones met anti-
collision systemen die visuele detectie doen enzo maar als dat dan echt zo ver 
zou komen, zijn we verplicht om met transponders te werken. Het is ook nu bij 
vliegtuigen zo dat als de ene gaat stijgen, de andere zal dalen. Dat zal ook wel 
komen met drones. Het is zeker iets wat ze gewaar moeten worden. In de 
toekomst ben ik overtuigd dat dit wel realiteit kan worden en dat dit dan technisch 
opgelost kan worden. Alles wordt met nieuwe technologieën veiliger 
en makkelijker. Dus de toekomst zal er wel zo uit kunnen zien? Ja, dat denk ik 

wel. Het zal wel niet voor direct zijn.  
{Beveiliging} Drones kunnen 
gebruikt worden met slechte 
intenties en ook misbruikt 
worden door anderen. Hoe kan 
dit volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging?  

Opportuniteiten:  
-Gespecialiseerde IT-bedrijven 
kunnen instaan voor de beveiliging 
van drones en wat erbij 

komt (netwerk, verbinding, …).  
  
Problemen:  
-Hackers kunnen drones targetten, 
maar software is nooit 100% veilig.  

{Beveiliging} Drones kunnen gebruikt worden met slechte intenties en ook 

misbruikt worden door anderen. Hoe kan dit volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid van drones voor surveillance 
en beveiliging? Euhm ja dus ik ga even kijken. Dus de beveiliging gaat eerder 
over de drones zelf. Eerder naar hacking? Ja, inderdaad. Wat vindt u 
daarvan? Het is zeker een belangrijk punt. Zeker omdat de meeste drones van 

DJI zijn dus die hebben hun eigen protocol, een eigen software interface. Dat is 
met alles zo. Met drones is dat ook zo dat hackers een machtig target hebben om 
zich te amuseren dus dat is zeker een probleem he. De meest bekende 
fabrikanten kunnen nemen wel voorzorgen maar ja 100% garantie kan je daar 
niet aan geven. Opportuniteiten zijn dat mensen van netwerkbeveiliging, IT-
bedrijven,.. dit gaan doen. Problemen zijn dat dan bekende systemen wel 
beducht zullen zijn van hackers natuurlijk. Het is iets om zeker bij stil te staan.  

{Andere} Zijn er nog andere, 
belangrijke zaken buiten diegene 
die we al besproken hebben, die 
u ziet als mogelijke 
opportuniteiten en/of problemen 
bij de inzet van drones bij 
surveillance en beveiliging? Hoe 
kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging?  

{Andere} We hebben bijna alle topics besproken. Zijn er nog andere, 
belangrijke zaken buiten diegene die we al besproken hebben, die u ziet als 
mogelijke opportuniteiten en/of problemen bij de inzet van drones bij 
surveillance en beveiliging? We vragen dit voornamelijk omdat we nu zelf 
algemene zaken opgenoemd hebben en u misschien nog iets weet waar we 
het nog niet over gehad hebben. Ik ben eens aan het denken. Er zijn er 

zodanig veel natuurlijk. Specifiek voor surveillance en beveiliging. Euhm goh ik 
denk dat één van de interessante dingen zullen zijn dat je met bijvoorbeeld 
politievoertuigen dat een drone autonoom bij een achtervolging of zoekactie uit 
het dak vliegt en dat de operator kan volgen op zijn tablet of pc en kan tekenen 
wat het zoekgebied is en dat dat spel begint te zoeken en dat je zelf niet moet 
vliegen. Die drone kan dan de eerste 30 minuten overbruggen totdat er een echte 
heli komt. Soms ja iemand die gaat lopen of vermist is, het zijn de eerste minuten 
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Opportuniteiten:  
-Drone vliegt autonoom achter een 
doelwit aan, wat je dan kan volgen 
vanop afstand. Het is snel en kan 
de tijd tot een helikopter er is 

overbruggen.  
-Snel inzetbaar.  
-Linken met IT-systemen bieden 

veel mogelijkheden. Dit wordt nog 

niet echt benut. (Politie kan 1 

systeem hebben dat informatie 
bundelt, waaronder ook drones).  
-Alle informatie 
moet gebruiksvriendelijk worden 
aangeboden aangezien niet 
iedereen een drone expert is en er 
moeten op alle niveaus goede 
linken zijn om het sneller te maken, 
dit kan met een platform waarmee 
de bevoegde personen kunnen 
verbinden en meekijken.  
  
Problemen: / 

die tellen. Zeker ook met stromingen op zee, slecht weer, … Ik denk dat dat één 
van de zaken kan zijn en anderzijds ook ik denk de link met ICT-systemen. Wij 
hebben daar veel mee te maken natuurlijk. Dat is iets waar minder belang aan 
gehecht wordt maar wel een grote meerwaarde kan bieden. Wij hebben een 
systeem ontwikkeld, ik kan het u sebiet laten zien. Dat is eigenlijk een systeem 
die alle informatiebronnen gaat bundelen, dus van drones maar ook andere 
zaken die belangrijk zijn tijdens het uitvoeren van uw veiligheidsopdracht voor 
een politie of securitybedrijf. Die bronnen van informatie is dat nu video positie 
van de drone, positie van de piloot, positie van de ploegen op de grond die aan 
het zoeken zijn of de mensen die met een boot aan het zoeken is.. dat de 
allemaal in één centraal en gemakkelijk eenvoudig te beheren platform kunnen 
aanbieden. De meeste mensen die commando voeren van een 
beveiligingsoperatie dat zijn geen IT-experten of toppiloten maar zij zijn wel 
verantwoordelijk om die opdracht tot een goed einde te brengen. Daarom is het 
belangrijk dat we al die gegevens op een gebruiksvriendelijke manier kunnen 
aanbieden. En is dat nu van dronemerk a of b of camera a of b , dat mag 
allemaal niet uitmaken. We hebben dat proberen te bouwen voor die diensten. 
Dat is inderdaad wel heel belangrijk en dat het ook wel op … Kijk we starten met 
een incident op een evenement, er staat iemand te zwaaien met een mes maar 
als er dan ineens meer gebeurt moet dit naar nationaal niveau. Het zou handig 
zijn dat die systemen met elkaar kunnen communiceren. Dat ze niet moeten 
zeggen die van de crisis cel moet enkel de radio horen ofzo. Het is wel belangrijk 
dat ze daar rekening mee houden eigenlijk eh dus dat je het gewoon doortrekt. 
Een beetje het onderste uit de kan halen. Ja het zou jammer zijn als je 
de technologie hebt en dan uw eigen beperkingen oplegt. Ja het is dat, want 
nu zie je dat veel, er staat veel man op dat schermke te kijken… Eigenlijk zou 
iedereen dat op zijn eigen schermke moeten kunnen zien. Ja, dat zou je 

eigenlijk met dat platform dus kunnen realiseren. Dus je kan uw controller de 
monitor aanhangen en vanuit die monitor is er een output die naar een 4g video 
zender gaat. Daar zit een simkaartje in. Die gaat dat dan uplinken naar een 
beveiligde server en iedereen die toegang heeft tot die server kan dan live 
meevolgen. Zowel de beelden als de positie en noem maar op. Ze kunnen 
berichten uitwisselen onder mekaar, ook coördinaten kunnen uitgewisseld 
worden. Ok, ja dat is ook belangrijk natuurlijk. Niet enkel de drone maar ook 
de systemen errond. Ja, het is dat eh. Ik denk dat daar nu iets te weinig 

rekening mee wordt gehouden terwijl dat toch een sterke meerwaarde kan bieden 
aan het droneverhaal eigenlijk. Eigenlijk is dat iets wat je in alle industrieën zo 
wat ziet. Digitalisatie van alles.  

{IoT} Internet of Things is het 
fenomeen waarbij voorwerpen 
gekoppeld worden aan een 
netwerk en op zelfstandige 
manier data kan uitwisselen. 
Drones worden de toekomst 
van IoT genoemd. Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 

surveillance en beveiliging?   
Opportuniteiten:  
-Link 
van nummerplaatherkenning met 

acces control systemen.  
-Integratie van systemen 
ineen, zoals in de landbouw 
(gericht sproeien) of 
surveillance (snel ingrijpen in een 
massa en meteen alles goed 
bekijken via een drone).  
-Volledig 3d incident management 
via gps-coördinaten, welke de 

locatie kan doorgeven aan 
hulpdiensten en andere.  
  
Problemen:  
-Privacy komt hierbij ook naar 

{IoT} Nu hebben we nog 2 vraagjes over Internet of Things en Drones as a 

service. Dat is natuurlijk iets dat zeer actueel is. Internet of Things is het 

fenomeen waarbij voorwerpen gekoppeld worden aan een netwerk en op 
zelfstandige manier data kan uitwisselen. Drones worden de toekomst 
van IoT genoemd. Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging? Ik denk naar opportuniteit toe zeker en vast eh bijvoorbeeld we 

gaan met een drone nummerplaatherkenning doen en dan een acces control 
systeem een signaalke geven euhm voor dergelijke zaken dus. Ook 
gezichtsherkenning bijvoorbeeld. Het lezen van RFIDS van voertuigen of van 
personen, noem maar op. Dus ik denk dat daar de mogelijkheden enorm zullen 
zijn. En ja problemen daaromtrent ik denk dat dat ook eerder zich zal situeren 
rond dat privacy verhaal. Maar inderdaad dat is een beetje terugkoppelen naar de 
vorige vraag. De integratie van die systemen, dat dat een meerwaarde zal zijn als 
je kijkt naar het groot aantal toepassingen. Als je kijkt naar de landbouw, scannen 
met hyper spectrale camera’s en we zien daar bepaalde gewassen die niet 
gezond zijn maar dat is misschien een 1/100

ste
 van mijn terrein. Dan gaan ze 

gans dat terrein besproeien en nu kunnen ze dan enkel die stukken doen met 
een GPS geleide tractor. Minder kosten, beter voor het milieu en noem maar op. 
Daar zie ik ook mogelijkheden. Voor surveillance hetzelfde, je hebt een alarm en 
je gaat eens verifiëren met uwen drone of je ziet iets met uw camera op 
Rock Werchter. Je kan dan in detail gaan kijken als je uw drone naar beneden 
stuurt. Je kan drones ook gebruiken als extra bij een stadscamera netwerk. Als je 
zegt we gaan de perimeter verlaten en je drone laten fungeren als extra 
verlengstuk. Dit kan automatisch eventueel eh als er bijvoorbeeld iemand loopt 
en die gaat binnenkort uit uw cameraveld verdwijnen dat de drone dan er naartoe 
gestuurd wordt. De toepassingen zijn echt wel oneindig. Ja dat is enorm 
eh. En dan zal zich wel ontwikkelen in de toekomst dat automatische. Ja, ik 

heb wel een paar mooie voorbeelden van onze Zwitserse collega’s. Volledig 3D 
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boven (mogelijks probleem.  incident management platform. Dan voor drones maar ook andere camera’s. Dus 
uw video gaan geo-coderen op uw digitaal terrein. Het komt er dus op neer dat 
iedere pixel van uw video een GPS coördinaat krijgt. We hebben dat eigenlijk 
voor den eerste keer in primeur voorgesteld op Rock Werchter in 2011 waar dan 
we dan eigenlijk op basis van vaste camera’s geo-localisatie doen om op zo’n 
terrein ale dat is gigantisch eh om daar iemand te vinden. Ook voor de 
hulpdiensten kunt ge bijvoorbeeld een melding krijgen daar of daar is er iets en 
dan scannen ze met de camera en ze kunnen zeggen ‘hij zit daar’. Maar dan 
moet je de hulpdiensten nog ter plaatse krijgen, zeker als dat nacht is en met die 
showverlichting en noem maar op. Het is echt geen ideale gesteldheid. Dus wat 
we daar gedaan hebben is eigenlijk we hebben een 3D model gemaakt van het 
hele terrein dus ook de backstage, alle kraampkes, dit en dat. Al die 
videobronnen gedigitaliseerd op een digitaal terreinmodel en dan ook de positie 
van de hulpdiensten, van de MUG, politie enzo, gevisualiseerd op dat plan. Dan 
kon je zeggen bijvoorbeeld ik zie iemand op de video neerliggen of die is onwel 
geworden, je klikt daarop en je krijgt onmiddellijk de coördinaten en die worden 
naar een radiopost gestuurd of naar een smartphone met een pijlke en een 
richting en je komt daarop uit. Je had dus eigenlijk een mini GPS voor dat 
specifiek terrein? Ja ja, en het voordeel was met die …radios als het gsm-net 
geblokkeerd zat eh want daar zit een 100 000 man op die masten. Daar kun je 
niet altijd op rekenen. Dit had een aparte frequentie dus je kon daar wel altijd op 
rekenen en dat was ook waterdicht ale je kan ook een waterdicht caseke op uw 
gsm doen maar dan nog me zoiets kan je wel eens smijten. Dat zijn dus zaken 
die we hebben ontwikkeld. Ja als je dat gaat combineren met drones. Awel 

ja, kzeg het als jullie tijd hebben kzal het straks eens laten zien. Dat voorbeeldje 
van Rock Werchter of een redding op zee enzovoort. Ik kan jullie gerust iets mee 
geven als jullie dat zouden willen voor te gebruiken. Ja, dat is goed. We 

zullen sebiet eens kijken.  
{DaaS} Drones of bepaalde 
applicaties van drones zouden 
kunnen ingezet worden door 
bedrijven die ze zelf niet bezitten 
of zelfs niet bedienen. Dit 
fenomeen wordt Drones as a 
Service (DaaS) genoemd. Ziet u 
een toekomst in DaaS voor 
beveiliging en surveillance? 
Waarom wel/waarom niet?  

Zeker en vast, wel opletten 
met cloud (beveiliging en privacy).  
Als je maar beperkt drones nodig 
hebt kan je drones gaan 
inzetten door ze in te huren, 
zonder groot te moeten 
investeren. Dat is vooral een 
voordeel voor gespecialiseerde 
drones.  
  

{DaaS} Drones of bepaalde applicaties van drones zouden kunnen ingezet 
worden door bedrijven die ze zelf niet bezitten of zelfs niet bedienen. Dit 
fenomeen wordt Drones as a Service (DaaS) genoemd. Via 
een cloudplatform zou het bedrijf contact kunnen maken met een vrij 
beschikbare drone, die dan vervolgens op afstand de klus klaart. Ziet u een 
toekomst in DaaS voor beveiliging en surveillance? Zeker en vast. Ik denk 

dat we moeten opletten met dat cloud verhaal en die privacy en security enzo, 
maar goed is dat nu de cloud of een beveiligde server laten we ons dat in het 
midden houden. Maar inderdaad het aanbieden van services is zeker goed want 
ja als je zegt bij een alarm, je wilt dat die drone een keer komt verifiëren. Het is 
niet omdat je 1 keer een alarm hebt in een jaar dat je daarvoor een drone moet 
kopen. Het is beter dat je zegt ‘ok we huren een securityfirma in die dan voor een 
heel industrieterrein een drone of een paar drones zet en die dan naar al die 
firma’s gaat als er een alarm is. En anderzijds ook natuurlijk richting beveiliging 
kan dat natuurlijk ook. Toegangscontrole bijvoorbeeld als er een vrachtwagen 
binnen rijdt en zijn nummerplaat is geblacklist kunnen ze een drone daarna 
toesturen om te verifiëren ‘ja wat is dat, geef mij alle scans van de tekens van 
chemische stoffen die op die labels staan enzo’. Ja ik denk dat dat zeker positief 
is want die investering is voor gespecialiseerde drones toch te hoog denk ik als je 
dat maar een paar keer gaat gebruiken.  

  

 Interview 3  8.2.3
  

{Expertise} Hoe beschrijft u uw 
kennis over het gebruikt van 
Drones bij beveiliging en 
surveillance? Welke functies 
heeft u daarbij gehad?  

  
-Afgestudeerd als burgerlijk 
ingenieur met de optie lucht- en 
ruimtevaart.  

-Gedoctoreerd naar het ontwerp 
van drones om prestaties te 
verbeteren.  

-Nu: post-doctoraat naar de 
prestaties van reeds bestaande 
drones.  

 {Expertise} Hallo. Hallo, goeiemiddag. Ja , het is … hier. Ja, … euhm. Ja u 
heeft de vragenlijst kunnen doornemen? Euh, nee, die heb ik nog niet kunnen 
doornemen. Maar ik neem aan da ge uw vragen wel klaar zult hebben. Ja ja ja, 
ik heb ze klaar, ik heb ze klaar. Eerst en vooral: dus u weet wat het doel is 
van deze euh vragenlijst. Ja, zeg maar. Ja, de bedoeling is, wel ja, ‘tis 
eigenlijk voor mijn masterproef samen met Wesley. Euh en wij peilen dus 
naar de inzetbaarheid van drones voor surveillance en beveiliging en 
daarvoor is er een euh interview zijn er interviews die wij afnemen en dat 
duurt twintig à dertig minuutjes. Ok. Da wordt opgenomen en wij zouden da 
later dan uitschrijven. Daarbij wordt uw naam niet vernoemd en wordt er 
ook niet verwezen naar u op een of andere manier, het is volledig 
anoniem. Ja. Euhm en ja, ‘k denk dat dat het zowat is wat u moet weten op 
voorhand. Goed. Euh, dus we gaan dan direct beginnen. Euh eerst en 
vooral willen we nagaan wat uw profiel is. Dus we zouden graag 
weten euh wat uw expertise is. Ja. Hoe beschrijft u uw kennis over het 
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-Doorheen de carrière in contact 
gekomen met mensen die in de 
beveiliging werken.  

  
-Eerste probleem is de batterij en 
een oplossing ervoor kan een 
basisstation zijn om batterijen te 
wisselen of op te laden. Anders 
kan ook met tethered drones 
worden gewerkt.  

gebruik van drones bij beveiliging en surveillance en welke functies heeft u 
daarbij gehad? Dus euh wat is mijn profiel? Euhm ik ben afgestudeerd als 

burgerlijk ingenieur als optie lucht- en ruimtevaart aan de KU Leuven in 2012. 
Dan heb ik mijn doctoraat gestart en dat ging over het verbeteren van het 
ontwerp van drones, zodat ze sneller konden vliegen, langer en meer konden 
meenemen. Euhm en tijdens dat doctoraat ben ik dus op zoek gegaan enerzijds 
naar de technische uitdaging, maar ben ik dan ook gaan kijken naar welke 
toepassingen dat er allemaal mee mogelijk zijn. En euhm een groot probleem bij 
de meeste toepassingen was dus da euhm dat de drones niet zo lang in de lucht 
konden blijven. Daar waren dus daar maakte ik dus oplossingen voor zeg 
maar. Ja. Euhm en momenteel ben ik een post-doctoraat aan het doen, ook aan 
de KU Leuven. Ja. En dat focust zich vooral op het in kaart brengen van de 
prestaties van reeds bestaande drones. Ja. Welke drones dat er op de markt zijn, 

hoe lang dat die kunnen vliegen, euh voor welke toepassingen dat die geschikt 
kunnen zijn. Euhm en dan ja, hoe dat da kan samenhangen met dus de 
beveiligings- beveiligingssector, ja. Doorheen mijn carrière ben ik al wel met veel 
mensen in contact gekomen die euh starten met opdrachten in die sector zeg 
maar met drones. Ja. Welja we hebben al interviews gedaan en daaruit bleek 
ook dat bijvoorbeeld hetgeen dat u bestudeerd heeft, die duurtijd wel 
degelijk een groot hindernis is op dit moment. Ja. Vooral ook bij die 
beveiliging en surveillance aangezien ze dat ook zo lang mogelijk willen 
inzetten. Ja ja, wat dat daar eigenlijk het het algemene idee is, is om meerdere 

drones te laten patrouilleren die dan vanaf een basisstation hun euh euh batterij 
kunnen bijladen of een batterij kunnen uitwisselen, of een andere optie nog is dat 
ze eigenlijk maar een heel klein gebied gaan bekijken en dat ze aan een kabeltje 
met de grond verbonden blijven waardoor dus eigenlijk met power voorzien 
wordt. Ja ja, dat van die laatste toepassing hebben we ook gehoord.  

  

{Sector} In welke sector heeft u 
expertise opgedaan?  
Onderzoek  

 {Sector} Euhm dus dan in welke sector heeft u die expertise opgedaan. Dat 
is dan… Onderzoek, hé. Onderzoek ja.  

  

{JaarDrones} Hoeveel jaren 
praktijkervaring heeft u met 
drones?  

Sinds 2012, maar al sinds 2000 
bezig met modelbouwvliegtuigen.  
Dus 6 jaar professioneel.  

 {JaarDrones} Euh hoeveel jaar ervaring heeft u met drones? Euhm, ik ben 

officieel in 2012 daarmee begonnen, maar euh ja ik als als hobby ben ik daar al 
wel vanaf ja 2000 of zo of nog voor 2000, maar toen heette dat nog niet drones, 
dat waren toen nog modelbouwvliegtuigen, da was, toen was dat nog niet echt 
met die dronedingen. Dus eerder ja begonnen met de interesse naar kleine 
modelbouwvliegtuigen en dan zo verder in die richting. Ja ja. Dus eigenlijk 
toch al heel veel ervaring om het zo te zeggen met de opkomst… Ja, ik heb 

het weten opkomen, ik zal het zo zeggen, ja.  
  

{JaarBeveiliging} Hoeveel jaren 
praktijkervaring heeft u met 
surveillance en beveiliging?  

Geen, voornamelijk enkele keren 
met beveiligingsbedrijven 
samengewerkt i.v.m. navigeren 
tussen obstakels.  

 {JaarBeveiliging} Euh en dan heeft u enige ervaring 

met euhm beveiliging? Euhm, ja nee niet echt, nee. We hebben wel ne keer 

samengezeten met … en … en zo voor verschillende projecten. Euhm, we 
hebben ook een keer een project gedaan waar da we dan een demonstratie 
hebben gegeven van een drone die tussen euh in een complexe omgeving 
tussen obstakels kan navigeren zonder dat er een piloot aan te pas komt en da 
was eigenlijk voor de beveiliging van bijvoorbeeld de haven van Antwerpen om 
tussen containers en zo te kunnen vliegen zonder dat daar iemand die controle 
moet doen, hé. Ah, ja, das is heel interessant.  
  
  

{Algemeen} Welke 
opportuniteiten of problemen 
kunnen zich volgens u voordoen 
bij de inzet van drones voor 
surveillance en beveiliging?  

Aangezien er maar een beperkte 
tijd was, meteen op de vragen 
overgeschakeld.  
  

 {Algemeen} Euhm dan nu gaan we over naar eerder specifiekere vragen 
die in ons onderzoek voorkomen. Euhm normaal gezien zouden we eerst 
een algemene vraag stellen, maar ik weet niet hoe lang u tijd heeft, anders 
gaan we direct specifiek. Ja, doe maar de specifieke, ja.  

  
  

{Technologie} In de literatuur 
wordt beschreven dat de 
volgende generatie drones 
(generatie 7) veel meer 
capaciteiten zal hebben, maar 
wordt er ook vermeld dat de 

 {Technologie} Ja, want normaal gezien stellen we dat eerst algemeen wat 
dat u zelf denkt, maar ja. Dus, eerst en vooral: technologie. Euh in de 
literatuur wordt er beschreven dat euh de volgende generatie, generatie 
zeven, dat die veel meer capaciteiten zal hebben. Euh, maar d’r wordt ook 
natuurlijk vermeld dat er nog veel nog redelijk veel. Euh wat bedoelt ge met 
generatie 7 en capaciteiten? Euhm, wel, het ging ‘em vooral namelijk over de 
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huidige generatie nog 
beperkingen heeft. Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging?   
  
Opportuniteiten:  

-Drones moeten zelfstandig 
kunnen vliegen, pas als drones 
autonoom zijn gaan ze optimaal 
kunnen worden gebruikt. Hierbij 
gaat die ook zelf beslissingen 
moeten nemen. Maar hierbij zal 
nog lang een mens kunnen 
ingrijpen.  

-Een idee voor de toekomst is het 
inhuren van services zonder dus 
een drone te kopen. Voorbeeld 1 
grote boven België die kan worden 
gebruikt door politie, google,…  

  
Problemen:  
-Drones moeten langer kunnen 

vliegen, hangt niet echt af van 
drones, maar van de 
batterijindustrie en hierbij moet 
men afwachten wat er verandert. 
Drones kan je enkel een beetje 
efficiënter maken. Andere 
manieren zijn ook mogelijk, maar 1 
met brandstof maakt meer geluid.  

  

duurtijd, dat ze meer euhm veel langer euh blijven opereren en dat ze ook 
volledig of bijna volledig zelfstandig zouden kunnen vliegen. Ah ja en die 
generatie, hoe is dat gedefinieerd. Euh, dat heb ik hier nu net momenteel niet 
bij. Ah ok. Maar dat noemen ze gewoon het volgende niveau, de volgende 
stap eigenlijk. Ja, het volgende niveau. Ja. We hebben d’r een stuk of zes, 
zitten ze aan niveau zes. Dat hangt ook een beetje af van wie dat dat 
definieert. Dat hebben we ook gezien dat er verschillende bronnen over 
spreken. Wat is de vraag dan. Euh dus wel ja, wat ziet u daarin van 
opportuniteiten? Euh of mogelijke problemen bij dus het gebruik bij de 
technologie die d’r momenteel is. Ja. En wat ziet u dus naar de toekomst 
van die technologie. Dus, we kijken eigenlijk dus enerzijds moeten ze langer 

kunnen vliegen en anderzijds moeten ze zelfstandiger kunnen vliegen. Dat is zo 
een beetje de samenvatting van uw vraag, denk ik. Euhm het eerste probleem: 
ze moeten langer kunnen vliegen. Dat is eigenlijk geen probleem da, da heeft 
niets met drones te maken eigenlijk, het langer kunnen vliegen, buiten dan ge 
kunt daar efficiëntiewinsten, een beetje lichter materiaal en zo. Maar eigenlijk 
hangt dat zo goed als honderd procent af van de ontwikkelingen van in 
batterijen. Ja. Dus euh ja, ja de batterijen die ontwikkeld worden dat is door de 
batterijindustrie dan de drone-industrie. Ja. Euhm de drones zullen daar maar 

gewoon volgen wat er van batterijen ontwikkeld wordt en dat zal 
dan euh waarschijnlijk een beetje gedreven worden door denk ik de euh euh de 
elektrische wagens en zo. Ik denk dat vanuit die sector een sterkere euh push is 
naar lichtere batterijen die veel meer energie kunnen meedragen. Dus dat is 
eigenlijk gewoon iets, daar kunt ge niets aan doen, daar moet ge afwachten. Ja, 
ja. Maar ik denk wel dat da…, daar zit zeker nog een verbetering tot verdubbeling 

zeker wel in. Euhm en dan hebt ge nog andere technologieën zoals 
brandstofcellen ja of drones die gewoon op brandstof zoals euh ja die op eigenlijk 
benzine of zo gaan werken. Ja. Dat bestaat al heel lang, maar ja daar is ja daar 

is minder interesse naar, omdat dat ook veel lawaai maakt en ook veel 
onderhoud vergt en zo, dus de meeste mensen willen wel elektrisch. Maar 
elektrisch ja, probleem met de batterijen, hé. En dan langs de andere kant hebt 
ge daar uw hoe autonoom da ze gaan? Ja. Euhm daar zit denk ik nog een hele 

lang wel, allez, daar is nog heel veel mogelijk en daar moet en daar zal ook nog 
heel veel in gebeuren. Euhm, omdat denk ik het volle potentieel van drones zal 
pas benut worden als er genen mens nie meer dienen drone gaat moeten 
besturen en als die euh automatisch al zijn taken kan gaan uitvoeren. Dat wilt 
natuurlijk niet zeggen… Dus er is ene onderscheid tussen automatisch en 
autonoom. Automatisch is dat ‘em zelf euh ja gaat doen en autonoom is dat 
‘em ook zelf beslissingen en zo gaat nemen, maar ik denk dat de beslissingen 
zullen nog een tijd lang liefst door de mens moeten genomen worden. Euh of 
toch minsten dat een mens nog altijd kan beslissen om de drone uit te schakelen 
of euh euh te overrulen zeg maar. Euh wat dat er zit aan te komen zijn of ja zijn 
plannen of ideeën die nu eigenlijk de ronde doen zijn dat drones euhm dat er 
bijvoorbeeld heel wat drones rondvliegen, maar dat dienen drone niet specifiek 
van één persoon of bedrijf is maar da ge eigenlijk gewoon services van dienen 
drone kunt gaan huren of gaan inroepen. Een beetje als ook de 
satellieten. Euh daar kunde gij ook communicatieservices of beeldservices van 
gaan vragen terwijl dat er dan terwijl dat da niet uw satelliet is dan 
bijvoorbeeld. Ja. Dus da kan bij drones ook gebeuren. Dus dat er bijvoorbeeld 

constant enkele drones boven België grote dan misschien. Dus we spreken dan 
over die die met vleugels, echt vliegtuigen. Ja ja, die echt grote. Euh, dat die in 

de lucht blijven en dat die dan door de politie kunnen opgeroepen worden als er 
ergens een overval is of ergens een melding en dat die daarnaast door 
securitybedrijven gebruikt kunnen worden en daarnaast dan misschien door 
verzekeringsbedrijven of zo. Dan gaan kijken waar dat er schade is omdat da 
minder minder prioritair is of zo en als er dan nog niets te doen is, dan kunnen ze 
nog altijd Google Maps gaan updaten of zo. Allez of andere informatie 
verzamelen, dat kan allemaal met hetzelfde platform. Euhm, ja. Ja, inderdaad. 
Dus ja, dat was eigenlijk ook een vraag die later zou terugkomen. Dus 
drones as a service. En euh ja. Dus da was euh technologie.  

  

{HuidigeWetgeving} In de 
Belgische wet spreekt men over 
3 klassen, die drones indelen en 
de verplichtingen regelen. Wat 
denkt u over de huidige 
wetgeving die van toepassing is 

{HuidigeWetgeving} Ja, ja ja, inderdaad. Wel ja het volgende punt was 
eigenlijk de huidige wetgeving en uiteindelijk ook de toekomstige 
wetgeving. Ja. Wat denkt u van de huidige wetgeving? Ziet u daar eerder 
problemen? Of eerder, ziet u dat als….? Ja, de huidige wetgeving is heel 

slecht in België, vind ik. Ja, het het grosse probleem is dat het geen ruimte laat 
voor onderzoek. D’r zijn maar twee mogelijkheden. Ja. Ofwel gebruikt ge een 
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in België en Europa? Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging?   
  
Opportuniteiten: / 

  
Problemen:  

-Belgische wetgeving is slecht, er 
is geen plaats voor 
onderzoek enkel of hobby of 
professioneel. -Drones worden 
enkel gezien als middel om 
beelden te maken. Transport, 
testen en ontwikkelen mag 
niet. Men mag niet sproeien op 
velden. Het interessantste mag 
niet.   

-Je mag enkel vliegen met een 
gekeurd toestel, wat niet altijd kan 
bij onderzoek.  

drone voor hobby en dan zijt ge gebonden, ja moogt ge tot één kilogram, tien 
meter hoog, allez echt wel heel beperkend ook al. Allez da’s een goe stukje wel, 
dat ze da wel toelaten, hobby en speelgoed gebruiken. Ja, inderdaad. En dan 

hebt ge het professioneel gebruik, ja commercieel eigenlijk. Die wetgeving is 
eigenlijk puur voorzien op a: drones, dat zijn euh mensen die met een drone 
gaan vliegen voor camerabeelden te maken voor filmopnames en voor alle 
andere toepassingen is er eigenlijk niet echt iets voorzien. Ze gaan ervan uit, dat 
is een vliegende camera en andere toepassingen zoals bijvoorbeeld transport 
of euh euh ja euh echt het het gaan testen en ontwikkelen van drones, dat is 
gewoon onmogelijk. Euh met de huidige wetgeving, want ge moet verplicht met 
een een gekeurd toetel gaan vliegen, maar ge kunt gij uw toestel niet laten 
keuren zolang het niet getest is. Allez, daar zit echt een probleem. Ja, ja. Dus 
als ge met onderzoek bezig zijt kunt ge niet gaan rondvliegen met dienen 
die ge probeert te ontwikkelen. Dat is inderdaad een probleem, ja. Euhm wacht 

ze en wat was er dan nog. En ja, dat er veel toepassingen niet toegelaten 
worden, bijvoorbeeld het sproeien van velden, wat dat allemaal super 
interessante toepassingen kunnen zijn. Wordt niet toegelaten. Ook als ge verder 
wilt gaan vliegen als de piloot kan zien, da mag ook niet. Dat is ook een sterke 
belemmering, voor security zeker. Ja.  

  

{ToekomstigeWetgeving} Eind 
2018 komt er een nieuwe 
dronewetgeving bij op Europees 
niveau om de nieuwe 
ontwikkelingen op te vangen. 
Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging?  
  
Opportuniteiten:  

-Het gaat flexibeler zijn , minder 
streng dan de huidige wetgeving.  

-Het luchtruim zou moeten worden 
aangepast, de gehele luchtvaart.  
  
Problemen: / 

{ToekomstigeWetgeving} En naar toekomstige wetgeving toe, wat ziet u 
daar van opportuniteit of mogelijke problemen of wat denkt u dat er daar 
zou moeten inkomen? Ja, dus de toekomstige wetgeving, ik weet niet wat er 
exact allemaal gaat instaan, maar daar zijn Europese richtlijnen rond. Ja, ja, ja. 
We hebben ook gevonden dat er daar tegen het einde van 2018 en 
waarschijnlijk ergens in begin 2019 die nieuwe wet zou moeten 
komen. Ja. Maar ja wat dat er daar allemaal exact instaat hebben we ook 
nog niet gevonden. Ja da ga wel beter zijn, aangezien het minder belemmerend 

zal zijn dan de huidige Belgische wetgeving, euhm allez, iets flexibeler, minder 
streng. Maar ja ge zit nog altijd met… Ook het luchtruim moet aangepast worden 
uiteindelijk. Ja, dus het is niet zomaar… Dus en dat weet ik niet of dat in de 
nieuwe wetgeving al iets voor voorzien gaat zijn. Ja, dus ’t is niet per se nieuwe 
wetgeving op het vlak van drones, maar de hele luchtvaart die zou moeten 
worden aangepakt. Ja eigenlijk moet dat helemaal eens worden bekeken, maar 
da’s ook lopende. Dat heet het CESAR-project. Ja, CESAR. Ja, met een S. Ja, 
ok. Dank u. Euhm, dan komen we uiteindelijk bij privacy.    

  

{Privacy} Een aspect dat vaak 
wordt aangehaald wanneer men 
over de inzet van drones spreekt 
is privacy. Hoe kan dit volgens u 
een opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging?  
  
Opportuniteiten: / 
  

Problemen:   
-Privacy is een probleem van de 
hele maatschappij, niet per se 
drones, en daar bestaat voor alles 
wel een oplossing. Drones sluiten 
aan bij de algemene 
privacywetgeving. Het zijn 
vliegende camera’s.  

-Men moet een compromis zoeken 
tussen wat mag met drones en wat 
niet. En men moet er mee leren 
leven, het brengt zoals andere 
technologie veel voordelen mee.  
  

 {Privacy} Euh da’s een aspect dat heel vaak wordt aangehaald. Vooral als 
ge dan gaat gaan kijken naar die beelden, die camerabeelden die worden 
gemaakt met drones. Momenteel houdt men daar nog niet zo veel rekening 
mee, of ja, afhankelijk van wie dat u bent. Als u professioneel bent, dan 
zal zal die persoon d’r natuurlijk mee rekening houden. Maar wat denkt u 
daarvan, die privacy. Ziet u dat eerder als een probleem of eerder een 
opportuniteit? Ja, da’s niet echt een probleem da ik zeg dat da eigen is aan de 

drones, ik bedoel da’s algemeen een maatschappelijk probleem denk ik, privacy 
issues, maar ik denk dat dat allemaal, allez, met een beetje gezond verstand 
denk ik dat daar overal wel oplossingen voor zijn. Dus euh ja da gij iets filmt waar 
dan niemand op herkenbaar is, waar dat niemand zich door aangevallen voelt, ja 
uiteraard kan dat geen, mag dat geen probleem zijn. Euhm, als gij, ja, als ge echt 
mensen, allez, naar een flatgebouw gaat vliegen en euhm beginnen in de 
appartementen gaan filmen, ja uiteraard is dat wel een probleem. Euh maar ja 
dat lijkt me allemaal redelijk duidelijk. Ik zou ze een beetje durven vergelijken met 
de ja smartphones bijvoorbeeld. Ja. Ja tien-vijftien jaar geleden had niemand een 

camera op zak de hele tijd en nu heeft iedereen een camera op zak. En alles wat 
dat er gebeurt, wordt er gefilmd. Euhm ja in het begin was dat misschien sociaal 
onaanvaardbaar of zo, maar nu is iedereen dat zo gewoon en ge weet ook dat da 
kan gebeuren. Ja, da’s zal ongeveer ’t zelfde zijn, zeker? Ja, dus dat sluit 
eerder zo aan bij de algemene privacywetgeving. Ja, drones, ge kunt da zien 

als een vliegende camera waar da ge op plaatsen kunt komen waar da ge anders 
niet kunt komen, als ge d’r vroeger vanuit ging, als ik een hek rond mijn tuin zet, 
kan niemand mij zien, dan moet ge er nu vanuit gaan, weten dat da nie langer zo 
zal zijn. Ja. Maja, met Google Maps en Google Street View, da was ook een hele 

heisa over privacy, maar ’t is er, eh. En ’t ga niet weg. Dus ge moet er gewoon 
maar mee leren leven, denk ik. Euh en ik denk da veel mensen, veel blijer met 
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het bestaan zijn van Google Maps en Google Street View, dan da ze zeggen ik 
vind da echt een probleem da ik daar ergens op sta. Dus… Ja, ja da’s waar en 
in principe gelijk Google Maps en van die toestanden, die bieden ook de 
mogelijkheid aan, da ge dan anoniem blijft als ge da echt wilt, dus da’s ook 
mogelijk. Ewel ja, ’t zal eerder naar die uitdagingen gaan. Ge kunt.. Ik denk niet 

da ge het moet proberen oplossen door te zeggen van da mag niet en da mag 
wel, maar eerder van een compromis zien te zoeken. Da als ge ergens op staat, 
da ge het recht hebt om u daar laten af te halen. Ja, inderdaad. Oké.  

  

{GDPRWetgeving} Op 25 mei is 
de GDPR-wetgeving in voege 
getreden, deze regelt data 
captatie en opslag. In de 
literatuur werd deze uitvoerig 
besproken, het effect ervan valt 
echter nog af te wachten. Hoe 
kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging?   
  
Opportuniteiten: / 
  
Problemen:  

-Geen bijzondere impact, het 
filmen van personen met een 
drone is hetzelfde als iemand 
filmen met een camera, je moet 
toestemming vragen. Er is niets 
speciaal extra bij.  

 {GDPRWetgeving} Dan ja, recent is de GDPR-wetgeving van kracht 

gegaan. Ja, ja. En euh da gaat hem dan natuurlijk eerder over 
de dataopslag en datacaptatie. Ja, persoonsgegevens, ja. Ja, ziet u daarbij 
ergens mogelijke problemen of eerder opportuniteiten op dat vlak. Euh, 

opportuniteit zie ik daar niet meteen. Da’s inderdaad, da’s ook gewoon 
problemen, als ge met uwen drone een evenement ga filmen, euh, dan moet gij 
van iedereen daar toestemming krijgen. Of ge moet zorgen da niemand 
herkenbaar in beeld komt of zo. Euh ja, dat is op zich geen enkel verschil met da 
ge daar een cameraploeg op de grond zet, dat die nu op de grond staat of da ge 
uit de lucht filmt, ja. Dus die nieuwe wetgeving heeft eigenlijk niet echt voor ons 
specifiek bijzondere impact, denk ik. Ja, oké.  

  

{Ethisch} In de literatuur 
bespreekt men het ethische 
aspect van drones uitvoerig.   
Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging?   
  

Een drone zou boven je hoofd 
kunnen komen om je te bekijken, 
maar dat gaat opvallen.  
  
Opportuniteiten:  

-Wel is het mogelijk dat er zich een 
maatschappelijke verschuiving 
voor doet wanneer men naar het 
gebruik van drones kijkt voor 
transport. Zo kan men producten 
bestellen, gebruiken en naar de 
volgende persoon brengen via 
drones. Dit kan een verschuiving 
worden in de mentaliteit en de 
wegwerpmentaliteit wegwerken.  
  
Problemen: / 
  

 {Ethisch} Ja, dan eerder het ethische aspect van het gebruik van drones, 
dus ja, als we drones gaan inzetten, zijn er verschillende effecten die 
daarop inspelen. Dus als we dan gaan inzetten bij bijvoorbeeld mensen, en 
dat wordt steeds meer gebruikt, dan gaan mensen dat als een gemakkelijke 
oplossing misschien gaan zien, voor onder andere dat leveren van pakjes, 
maar welke problemen of opportuniteiten ziet u daar ook in? Want 
probleem kan natuurlijk ook zijn dat die drones worden ingezet, als die 
bijvoorbeeld camera’s hebben, eh en worden ingezet tegen eerder 
gemarginaliseerde groepen of euhm ja op specifiek voor die mensen… Ja, 
mensen gaan viseren of zo. Ja. Ja, dat weet ik niet zo of dat er echt plannen zijn 

om daar mensen mee te gaan volgen en te gaan spioneren en zo. Ja, in de 
securitysector kan dat misschien wel een beetje zijn, maar allez, ’t ga wel echt 
opvallen als er dan een drone op paar meter van uwen kop u aan het volgen 
is, allez, ’t ga wel opvallen. Dus nee, waar da ik eerder naar kijk, is, ik ben vooral 
bezig met transportdrones. Ja. Ja, en daar zie ik, dat is misschien nie echt een 

ethische kwestie, maar eerder maatschappelijk, dat er wel een hele verschuiving 
kan gaan zijn van hoe dat mensen het bezit van 
goederen enzo gaan gaan bekijken. Ja. Ik zou het eerder gaan vergelijken met 

vroeger, toen had niemand toegang tot informatie eigenlijk. Dus ge moest naar 
een bibliotheek gaan en dan is ’t internet daar gekomen en op een paar jaar tijd 
is iedereen het eigenlijk zo gewoon geworden da ge eigenlijk de hele informatie 
van de wereld in uw broekszak op je smartphone hebt zitten en ja da brengt een 
hele verandering teweeg omda ja gelijk waar da ge zijt, je hebt alle informatie van 
de wereld te uwer beschikking. Ja. Als we nu gaan kijken naar drones, maar 

drones in combinatie met andere systemen, euh logistieke systemen, zou je 
eigenlijk kunnen zeggen van ja, drones gaan bijdragen aan een wereld waar da 
ge eigenlijk alle fysieke goederen da ge zou nodig hebben, binnen een paar 
minuten bij u hebt. Dus, … dan is het dan nog nodig da ge een boormachine 
koopt? Als ge zegt van op tien minuten brengt een drone die hier, je gebruikt die 
boormachine en dan brengt de drone die naar de volgende gebruiker. Ja, 
ja. Waardoor da ge eigenlijk euh en da’s iets da zich al een beetje aan het 

voordoen is in de maatschappij eigenlijk da ge veel minder bezittingen en zo 
nodig hebt. T’ Zelfde me cambio, carsharing en zo van al die toestanden, ja 
autonome wagens. Da zal ook iets zijn van die rijden rond en ge moet 
da nie meer hebben, maar ge gebruikt da gewoon wanneer da ge da nodig hebt. 
En da denk ik wel dat da een heel positieve invloed ga hebben op de 
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maatschappij, omda ge dan ook veel minder de wegwerpmentaliteit hebt. Alles 
moet robuuster gemaakt worden, gewoon zo lang mogelijk meegaan. Ja, ja 
inderdaad. Dus ik denk dat da wel kan bijdragen tot een heel positieve 
evolutie. Ja, ja, dus eerder ja, ge creëert overal services en die drones zijn 
een middel om die service rond te dragen. Ja. Ja, oké. Dat is een 
interessant idee. We hebben da nog nie gehoord.  

  

{Veiligheid} Drones kunnen 
ingezet worden om de veiligheid 
te handhaven, maar hierbij 
komen ook andere 
veiligheidsaspecten kijken.   
Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging?   
  
Opportuniteiten:  

-Europees gaat men het luchtruim 
slimmer indelen in de toekomst.  

-Via onderlinge communicatie zal 
alles met elkaar kunnen 
communiceren om de veiligheid te 
vergroten.  

Alles kan samen werken als er 
duidelijke afspraken zijn en er 
duidelijke communicatie is.  
  
Problemen:  

-Het gaat hem hier vooral over het 
risico dat drones gevaarlijke 
situaties creëren zoals boven een 
luchthaven of in een 
menigte. Momenteel is het 
luchtruim niet voorzien op drones, 
dit kan anders worden ingedeeld in 
de toekomst om het veiliger te 
maken. Momenteel is het 
ingedeeld naar bemande luchtvaart 
vanaf de grond.  

-De wetgeving hinkt wat op en de 
technologische ontwikkelingen 
staan niet stil.  

{Veiligheid} Euhm dan veiligheid. Drones kunnen worden ingezet om 
veiligheid te handhaven. Maar d’r komen natuurlijk ook veiligheidsaspecten 
bij kijken. Euhm dus euh d’r zijn daar opportuniteiten zoals politiediensten 
die drones inzetten om personen bijvoorbeeld te lokaliseren euhm, maar 
langs den anderen kant is er bij drones ook een veiligheidsrisico dat erbij 
komt. Aangezien ja, d’r zijn steeds meer drones en dat kan bepaal/ euh een 
gevaar opleveren voor belemmeringen, botsingen, en euh men vreest 
natuurlijk ook dat er schade aan eigendommen zou kunnen zijn, maar wat 
denkt u daarvan? Euh ziet u dat eerder als opportuniteit of eerder als een 
probleem? Ja, ik denk dat momenteel de allez dat het een beetje overdreven 

is euh van wat ze denken van wat voor een schade dat een drone kan 
aanrichten. Allez, zeker voor die kleine drones eh zo wat. Waar de wetgeving ook 
heel streng voor is. Ja. Als ik dan kijk euh als uwen buurjongen met zijnen 
voetbal aan het spelen is, kan die ook uw ruit inshotten allez dus… Ja, dat is een 
feit. Eh, dus da da moet ene beetje kritisch bekeken worden denk ik, maar dan 

langs den anderen kant zeggen van ja d’r is of dat er veel drones gaan 
rondvliegen is er een gevaar dan dat drones tegen elkaar gaan vliegen? Euh het 
zal nog wel lang duren tegen dat er echt zo veel drones gaan rondvliegen dat da 
echt een probleem gaat worden maar ‘t is vooral zorgen da geen gevaarlijke 
situaties aangaat zoals bijvoorbeeld als ge al zorgt da ge niet boven een menigte 
van mensen vliegt, nie dicht bij luchthavens of nie waar dat er ja waar da ge met 
enig bemand vliegverkeer in contact te komen, dan valt dat allemaal redelijk goed 
mee. Ja. Maar dan is er dus euh het euh luchtruim zoals het nu is ingedeeld, is 

daar nog niet op voorzien. Dus al dat zijn allemaal wetten die afstammen van de 
jaren vijftig of zo. Euh waar da ze eigenlijk ervan uitgingen dat alles wat er in de 
lucht hing dat daar minstens ook nen piloot aan boord ging zijn. Ja, ja. Dus voor 

grote toestellen en zo en waar da ze ook niet van uitgingen da iedereen zo maar 
een toestel zou kunnen hebben. Waardoor dus dat het luchtruim is ingedeeld van 
den eersten millimeter van de grond tot tot helemaal van boven. ’t Is dus eigenlijk 
niet mogelijk om met uwen drone op maar nen meter van de grond ergens te 
komen zonder da ge zeg maar het het luchtruim betreedt. Ja. Nuja, daar zijn ook 

weer allemaal euhm op Europees vlak zijn daar nieuwe wetgevingen en regels in 
de maak waar da ze het luchtruim ene beetje slimmer gaan indelen. Euh ja nu 
ook het luchtruim voor onbemande luchtaart hebben ze nu ook kilometers da ze 
rond elk vliegtuig voorzien voor te zorgen da ze zeker niet kunnen 
botsen. Euhm en als er dan een vliegtuig twee kilometer in de buurt komt, dan 
noemen ze dat een near miss, precies alsof ze bijna gebotst zijn, maar dat is 
eigenlijk nog super ver uit elkaar. En het probleem is omda ja vroeger hadden ze 
nog niet zo een heel nauwkeurige navigatie euh technieken en zo waardoor da 
ze allemaal veel marge nemen rond alles dat er in de lucht is. Wel nu hebt 
ge euh kunt ge heel nauwkeurig weten waar da alles zich bevindt. Ze zullen ook 
allemaal met elkaar onderling gaan communiceren en zo. Dus da laat veel meer 
toe om eigenlijk om eigenlijk veel meer toestellen in het luchtruim te krijgen 
zonder dat da gevaarlijk wordt. Daar moet gewoon duidelijke regels en afspraken 

rond gemaakt worden. Euh maar dat komt er wel van. Euh ja, dus u ziet dat niet 

echt als een probleem. Da’s eerder iets dat goed aangepakt moet worden 
naar de toekomst toe en… Ja het probleem is gewoon dat de wetgeving altijd 

ene beetje achter hinkt, dat is een belemmering op de technologische 
ontwikkelingen maar ja die ontwikkelingen gaan zo snel dat die wetgeving ook 
gewoon niet kan achterblijven.  
  

{Beveiliging} Drones kunnen 
gebruikt worden met slechte 
intenties en ook misbruikt 
worden door anderen. Hoe kan 
dit volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging?  
  

 {Beveiliging} Euhm dan beveiliging. Dus drones kunnen in principe ook 
ingezet worden met slechte intenties of misbruikt worden. Langs den 
anderen kant kunnen ze misschien ook kwetsbaar zijn voor euh ja 
bijvoorbeeld hacking, als dat mogelijk zou zijn natuurlijk. Euhm, wat denkt 
u daarover? Euhm het eerste puntje, dus hoe kunt ge ze misbruiken. Euhm het 

verbaast me eigenlijk dat er nog genen drone met een bom of zo in een stadion 
of is gevlogen. Dat verbaast me heel sterk, aangezien dat da… Allez, moest ik 
terrorist zijn en ik moest iets bedenken, da zou mijn eerste gedacht zijn omda als 
ge da een beetje goe aanpakt kunde daar eigenlijk heel weinig tegen doen. 
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Opportuniteiten: / 
  
Problemen:  

-Verbaasd dat er nog geen aanslag 
met een drone gebeurd is. Maar 
natuurlijk kunnen ze niet veel 
meenemen, het zo ergens gericht 
moeten zijn. Vermoedelijk zal dat 
nog wel voorkomen in 
de toekomst. Misschien zelfs om 

slechts 1 persoon te raken. 
Natuurlijk is daar beveiliging tegen 
omdat men delen van het 
frequentiespectrum plat kan 
leggen.  

-Pakjes leveren met drones zorgt 
voor kwetsbaarheid van de drone 
en de mens die ermee in contact 
komt. Deze diensten willen niet dat 
mens en drone in elkaars buurt 
komen omwille van de 
veiligheid van de drone en de 
mens.  

-Drones zijn net als helikopters 
kwetsbaar als het erop aankomt.  

Langs de andere kant, drones kunnen ook weer niet zo veel meenemen, dus de 
schaal da ge ermee kunt aanrichten stelt nog altijd niets voor ten opzichte van 
wat da ge met een auto of een vrachtwagen kunt doen als ge ergens op een 
menigte inrijdt dus…. Ja, maar dus ik vind het is verbazend dat daar nog niet veel 
mee gebeurd is en ik vermoed dat da nog ga gebeuren. Ja, waarschijnlijk, maar 
ja in principe, wat da wij hebben gehoord dat da misschien zou meer 
kunnen ingezet worden om iemand gericht aan te vallen ten opzichte van 
een menigte, dat het echt specifieke personen zouden zijn. Ja, ja. Maar ja, ja 
ok, dat is dan wat Amerika doet in Pakistan en zo. Ja, ja, inderdaad. Maar ja het 
kan ook omgekeerd gebruikt worden, niet per se militair, maar ook voor 
aanslagen te plegen. Ja als ge nu zou zeggen, d’r komt daar een of andere 

belangrijke persoon waar da ge iets tegen hebt, dan kunt ge inderdaad dienen 
gaan aanvallen met een drone. Ja, dat is eigenlijk perfect mogelijk. In plaats van 
da ge vroeger van op een afstand zou moesten gaan zitten met een geweer en 
heel goe mikken, kunde da eigenlijk met een drone doen. Langs den anderen 
kant, d’r zijn ook al heel wat beveiligingsmaatregelen, bijvoorbeeld als een 
Amerikaanse president hier op bezoek komt, dan moogt ge er zeker van zijn dat 
in een straal van één kilometer rond hem niks kan vliegen en da’s 
gewoon omda ja als de Amerikanen hier komen, dan leggen die al het radio-
 allez, frequentiespectrum plat. Da ge eigenlijk niks meer van communicatie meer 
kunt doorsturen. Ja. Dus op zich ja, als ge dat doet dan kunt ge ook niets meer 

van beelden van uwen drone doorsturen, dan kunt ge hem ook niet meer 
controleren. Euh dan wordt het toch wel al moeilijk hoor. Ja, dan zou da echt 
perfect minutieus gepland moeten zijn. Ja, maar als ge nu zegt van ja, voor 

minder belangrijke mensen, ja, maar dan denk ik nog altijd, dan zijn er nog wel 
gemakkelijkere manieren denk ik ook. Ja, waarschijnlijk. Dan moet ge al 
serieus veel van drones kennen. Ja. Euh wat denkt u dan eerder van die 
kwetsbaarheid van drones? Euh ja, dat is ook een probleem. Vooral voor 

pakjes leveren en zo, dus de bedrijven die daar nu mee bezig zijn die hebben 
ook liever niet dat drone en mens met elkaar in contact komen, enerzijds dat de 
drone de mens niet kan beschadigen en vooral ook in de andere richting: wat da 
mensen allemaal kunnen aan- euh uitrichten als ze het in hun handen 
krijgen… Ja, inderdaad. Dus euh ja. Dat is ja. Die willen vooral dus euh een 
service afdroppen en maken dat onzen drone weg is, zodat onzen drone 
veilig is. Ja bijvoorbeeld ja. Ja kwetsbaarheid ja. Ja, die zijn kwetsbaar ja. Daar 

is niet zo heel veel aan te doen, dat zijn kleine vliegende dingetjes uiteindelijk 
toch. Euh ja zelfs de grotere toestellen, zelfs nen helikopter, nen bemanden is 
eigenlijk ook iets redelijk kwetsbaar natuurlijk eh. Dat moet ook nergens tegen 
een lijntje of zo vliegen, eh, of ’t is een probleem.  
  

{Andere} Zijn er nog andere, 
belangrijke zaken buiten diegene 
die we al besproken hebben, die 
u ziet als mogelijke 
opportuniteiten en/of problemen 
bij de inzet van drones bij 
surveillance en beveiliging? Hoe 
kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging?  
  
Opportuniteiten:  

-Drones hebben volgens 
securitybedrijven 
een afschrikwekkend effect. Als 
men weet dat er een drone ingezet 
kan worden voor bewaking kan dat 
afschrikken. Terwijl kan een drone 
ook snel ter plaatse gaan als er 
ergens een probleem optreedt.  
  
Problemen:  

-Naar beveiliging van een terrein 
toe is het nu nog steeds 
gemakkelijker gewoon camera’s te 

 {Andere} Mmh. Dan zijn we toegekomen op… Ja, we hebben eigenlijk alle 
topics overlopen. Maar zijn er nu nog andere zaken die u denkt dat is 
mogelijk een topic waarrond dat er nog opportuniteiten of problemen 
zijn? Ja, kunt ge misschien nog eens efkens jullie opdracht schetsen, wat dat 

jullie doel is? Dan kan ik misschien effe… aan denken hoe dak daar nog kan bij 
helpen… Wel ja onze masterproef gaat over euhm de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en beveiliging en daarbij willen we dan vooral 
gaan identificeren wat dat er dan de mogelijke opportuniteiten en mogelijke 
problemen zijn momenteel vandaag de dag. Dus eigenlijk van wat zou ge met 

drones kunnen doen in beveiliging en wa zou d’r u tegenhouden om dat te 
doen? Ja, ja. Inderdaad en da kunnen… Als er nog iets is dat u 
denkt… Euh die topics die wij zelf gekozen hebben hangen vooral af van 
wat wij gelezen hebben in de literatuur en ja in de literatuur is er al veel 
geschreven, maar ja ’t is ook nog iets dat sterk aan het ontwikkelen is en 
daarom ja… Euh nee dus van de meetings dak heb gehad met dan 

securitybedrijven euh daar ja was’t eigenlijk ook iets van ja we willen iets met 
drones doen euh we zien daar wel een toekomst in. Maar dan als ik denk van ge 
wilt ergens ene trein gaan bewaken, dat het op dees moment nog eenvoudiger 
zou zijn om daar gewoon een aantal palen met vaste camera’s te zetten in plaats 
van een drone. Want ja die camera’s staan daar en als ge zo alles in beeld hebt, 
zie ge permanent alles. Langs de andere kant wat da vooral, waar da 
securitybedrijven ook aan denken is dat zo een drone een een afschrikkend 
effect kan geven. Ja...? Als mensen weten dat dat door een drone bewaakt 

wordt, dat da een soort van ja afschrikkend effect kan creëren. Euh dus da’s iets 
wat da misschien ergens een opportuniteit is. Mhm. Ja ja… Euhm en ja ook als 

er ergens een melding is van een alarm da ge daar, in plaats van met een 
persoon naartoe moet gaan, da ge daar heel snel een drone snel eens een kijk 
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plaatsen, en dan zie je alles 
constant.  

kunt gaan nemen. Ja, wel ja van die toepassingen hebben we ook al 
gehoord, omdat er, ja, d’r was een project geweest, waar was het; aan de 
kust, denk ik. Euh ja ook voor ja zo snel mogelijk interventie te kunnen 
doen en te kijken wat daar de situatie is. Ja, ja, ja.  

  

{IoT} Internet of Things is het 
fenomeen waarbij voorwerpen 
gekoppeld worden aan een 
netwerk en op zelfstandige 
manier data kan uitwisselen. 
Drones worden de toekomst 
van IoT genoemd. Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging?   
  
Opportuniteiten:  

-Eens men erin slaagt om alle 
toestellen te verbinden, dan kan 
men over langere afstanden gaan 
opereren ene autonoom kunnen 
werken. Dit hangt nog sterk af van 
andere technologie waaronder 5g.  
  
Problemen:  
- Momenteel kan men niet op een 

kilometer, betrouwbaar contact 
houden, wat de autonomie 
beperkt.  
  

 {IoT} Euhm ja dan onze twee laatste vragen waarvan u een al deels 

beantwoord hebt. Dus the IoT is een fenomeen waarbij voorwerpen dus 
gekoppeld worden aan een netwerk en op een zelfstandige manier data 
kunnen uitwisselen. Ja. Volgens sommigen worden drones ook de 
toekomst van de IoT genoemd. Euhm wat ziet u daar als mogelijke 
opportuniteiten of problemen? Ja dus da’s da’s misschien nog een technische 

uitdaging waar da we het nog niet over gehad hebben. Dus euh ja als ge drones 
echt wilt gaan gebruiken over lange afstanden en meer autonoom, dan moet ge 
zorgen dat ge daar constant contact mee hebt. Dus dat die constant verbonden 
zijn euh met een netwerk en euh daar ligt wel een rol voor het 5G netwerk 
eigenlijk euh voorzien wordt voor de autonome voertuigen en zo. Mhm. Dus 

dat euh da’s nog iets da’s nog eigenlijk echt een obstakel zeg maar of euh of 
wanneer dat da gaat doorkomen, gaat da ook een serieuze impact hebben 
op euh op die drones, omda ja euh inderdaad, ge moet verbinding houden met 
die drones anders zijt ge er niet veel mee. Ja, da’s waar. Ja dus dus euh da’s nu 

ook nog een beetje een belemmerende factor, d’r bestaan ook niet echt echt heel 
goeie of algemeen toepasbare oplossingen om met uwen drone euh verder dan 
een kilometer te gaan om toch betrouwbaar contact te 

houden. Oké. Euhm dan euhm drones as a service.  
  

{DaaS} Drones of bepaalde 
applicaties van drones zouden 
kunnen ingezet worden door 
bedrijven die ze zelf niet bezitten 
of zelfs niet bedienen. Dit 
fenomeen wordt Drones as a 
Service (DaaS) genoemd. Ziet u 
een toekomst in DaaS voor 
beveiliging en surveillance? 
Waarom wel/waarom niet?  
  

Ja, het iss een toekomst voor 
drones. De nieuwe trend is om een 
service in te huren en data te 
kopen. Waarbij die leverancier dan 
zijn drone gebruikt om data te 
capteren en die dan later verwerkt.  

Het kan ook dat men een drone ter 
beschikking heeft en dat deze door 
anderen kan gehuurd worden 
om gelijkaardig werk uit te voeren 
naast zijn hoofddoel. Vb.: haven 
heeft een drone voor scans, die 
ook voor andere zaken worden 
ingehuurd, buiten de uren.  

 {DaaS} Drones of bepaalde applicaties van drones zouden kunnen worden 

ingezet door bedrijven die ze zelf niet bezitten of zelf niets eens bedienen 
en dus als een service. Euhm en wat denkt u daarvan of euh. Euhm, wacht, 

eh. Ja zoals ik daar zei van het d’r is een trend da we zien, de eerste drones 
werden aangekocht die iets wouden doen met die drones. En ze kochten dan 
een drone, dan gingen ze op zoek naar iemand die daarmee kon vliegen, dan 
moesten ze op zoek gaan naar software waarmee da ze die data van die drone 
konden gaan verwerken om dan te gaan analyseren wat da ze eigenlijk wouden 
gaan doen met die beelden. Maar ja, op zich wat dat die klant eigenlijk echt wilt, 
is gewoon de resultaten daarvan en hoe dat dan opgenomen wordt en zo dat 
maakt allemaal niet. Ja, dat maakt eigenlijk niet uit. Dus, euh d’r is nen trend 

om in plaats van drones aan te bieden, meer nen service te gaan 
aanbieden euh waarbij da ge eigenlijk aan een boer of of aan iets van mijnbouw 
kunt gaan zeggen hoeveel stock dat er waar ligt dus eigenlijk hetgeen da ze 
gewoon moeten weten zonder da ze zich iets van dienen drone moeten 
aantrekken. Dan is da inderdaad ne service en da zou zich dan inderdaad 
kunnen vertalen in da ge enen drone in verschillende services tegelijk of of in 
eenzelfde gebied of zo kunt gaan gebruiken, eh. Ja, dus u euh u ziet daar wel 
degelijk ene toekomst in voor surveillance en beveiliging en voor veel 
andere diensten. Wel ja, dus ja als er drones beschikbaar zijn en die diensten 

kunnen dan door beveiliging bij gebruikt worden of ge 
hebt nen beveiligingsdrone euh die dat dan buiten de uren dat die beveiligt voor 
iets anders kan gebruikt worden of zo ja. Dus het kan goed zijn da als 
ge nen beveiligingsdrone hebt in de haven van Antwerpen en dienen moet daar 
inspecties doen en zo, kunt ge terwijl dat die daar rondvliegt ook beelden gaan 
maken waar dat er fout geplaatste containers geplaatst staan. Dus da kan 
natuurlijk allemaal gecombineerd worden. Oké, da was, da waren onze 

hoofdvragen.  
  

   

 Interview 4  8.2.4
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{Expertise} Hoe beschrijft u uw 
kennis over het gebruikt van 
Drones bij beveiliging en 
surveillance? Welke functies 
heeft u daarbij gehad?  
  
Sinds ’99 ervaring in luchtvaart.  

In bijberoep video opnames maken 
op o.a. huwelijken en van daaruit 
met drones begonnen.  

Als piloot krijg je vrijstellingen voor 
stukken van het theoriegedeelte 
tijdens de klasse 1 opleiding.  

Geen ervaring met beveiliging en 
surveillance.  

Nu pas echt officieel kunnen 
beginnen.  

 {Expertise} Euh en eerst zouden wij graag, natuurlijk uw profiel 
kennen euh wat is uw expertise. Hoe beschrijft u uw kennis over het 
gebruik van drones bij beveiliging en surveillance en welke functies heeft 
u daarbij al gehad? Hm wel zoals a gezegd, tis euhm ja, ik ben ni echt het echt 

het type dat hier op dat blaadje staat, dus expertise is veel gezegd. Ik heb 
expertise sinds ’99 in de luchtvaart maar niet in dat stuk van de luchtvaart omdat 
dat natuurlijk nog in volle ontwikkeling is en vrij recent. Euhm de, ik ben 
daarmee begonnen eigenlijk omdat ik ook naast die luchtvaart een bijberoep 
heb en in dat bijberoep doe ik video, video opnames en vandaar de link van oh 
video, drones zijn ideaal om euh om onder andere bij een huwelijk wat 
luchtbeelden te hebben en ik zit ook al in die luchtvaart, ik kon ook vrijstellingen 
krijgen voor het theoriegedeelte omdat ik een euh beroepslicentie heb. Dus 
vandaar het idee van ok, ik ga er ook mee starten ik ga ook iets doen met 
drones, ni naar beveiliging, ni naar surveillance, maar euhm ik had wel sneller 
gedacht om het euh te doen omdat euh ja de reglementering is op dit moment 
een beetje een grote hinderpaal. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik pas nu eigenlijk 
volledig officieel iets kan doen. Ge kent de klassen een beetje klasse 2 klasse 
1a en klasse 1b. Als ge op een huwelijk of op iets of wa met video iets wil 
doen, wa da mensen willen, het zij gebouwen voor immobiliën, het 
zij euh enfin eendert wat. We zitten altijd aan die klasse 1a. Ja. Een twee kunde 
feitelijk niet veel mee doen, dat is eigenlijk meer hobby of ik ga eens een 
landschap trekken of dat soort dingen. Euhm dus om dat te kunnen doen heeft 
dat toch wel wat voeten in de aarde gehad, had dat niet zo geweest, ja dan had 
ik al twee jaar bezig geweest en dan natuurlijk wat andere expertise kunnen 
opbouwen. Das een beetje de setting euhm naar surveillance of 
beveiliging gaak niet echt iets doen, maar ja ik denk dat de vragen die eerder 
over algemene veiligheid van drones enzo dat ik u daar wel iets kan vertellen of 
iets kan over vertellen. Ja. Enfin das het profiel.  

{Sector} In welke sector heeft u 
expertise opgedaan?  
Luchtvaart.  

 {Sector} Ja Euh dan euh, in welke sector heeft u dan uw expertise 

opgedaan? Dat heeft u al gezegd dat dat van de luchtvaart heen is euh.   

{JaarDrones} Hoeveel jaren 
praktijkervaring heeft u met 
drones?  
  

Gevlogen toen het nog niet allemaal 
gereglementeerd was.  

6 Jaar bezig met er professioneel 
iets mee te doen, maar vertraging 
gehad via lange wachttijden.  
+/- 30 uur gevlogen met de licentie.  

 {JaarDrones} Heeft u al praktijkervaring met drones? Wel praktijkervaring 

is euh laat ons zeggen als dat allemaal niet gereglementeerd was en het was 
allemaal een beetje flou euhm. Uit interesse heb ik toen wel inderdaad euh een 
drone gekocht en daar wa mee geëxperimenteerd eigenlijk ook niet wetende 
wat dat in feite euhm euh wat dat het draagvlak was of wat dat er kon gebeuren 
met drones. Enfin dat was eigenlijk een beetje Spielerei zo eh. Euh dat heb ik 
wel gedaan toen euhm maar dat al vrij snel bleek dat euh dus eigenlijk heel 
weinig mag want iedereen zat met het idee: ok het is niet gereglementeerd dus 
we doen maar op, we kopen in de mediamarkt een drone, een phantom 4 alle 
toen nog een phantom 1 euh en we gaan daarmee vliegen tot zelfs behoorlijk 
zware hexacopters die via Nederland vooral euh postorder euh verkocht 
worden. Ja Nederlanders staan verder in gans dat postorder verhaal, e-
commerce euh. Nen vrij grote speler daar is euh of was euh Phoenix in 
Utrecht euh nee, niet in Utrecht, in Groningen zitten die der, in Noord-Holland, 
die boden dat soort dingen massaal aan en iedereen kon dat maar kopen en 
iedereen dacht van we beginnen daar allemaal mee en we zien wel, maar dat 
mocht eigenlijk ni want als iets niet gereglementeerd is. Het luchtruim vanaf 0 
meter boven de grond, zelfs boven uwen eigen tuin. Dat is directoraat generaal 
luchtvaart, Belgocontrol, ge hebt daar inderdaad zelf geen fluit aan te zeggen 
eigenlijk. Ge kunt daar eigenlijk weinig mee doen. Ik heb daar 
wel ewa geëxperimenteerd toen, tot zelfs een drone gecrasht dat ik dacht van 
hm dit is toch allemaal niet zonder risico en zonder gevaar. Tis eigenlijk wel 
goed dat dat gereglementeerd wordt, maar wat was de vraag nu weer. Euh ja, 
hoeveel jaren praktijkervaring heeft u met Drones? Ik heb den eerste, gah ik 

herinner mij zo toch 2012 denk ik. Dus kijk, we zijn nu 2018, dat is 6 jaar. 6 jaar 
dat ik eigenlijk euh probeer om om daar iets mee te doen maar dat dat toch 
efkes wachten geweest is op euh op reglementeringen en wa meer structuur 
erin. Maar laat ons zeggen 6 jaar heel beperkt, ik ik, ge kunt eigenlijk niet van 
expertise spreken euh ik denk dat ik op dit moment mijzelf zie als iemand die 
veilig onder mijn licentie een drone kan opereren. Maar euh ik heb geen 
massa’s vluchten gedaan ik heb in mijn logboek in het totaal de trainingsuren is 
een euh is een deel. Goh hoeveel uren zou ik in tussentijd. Eens even 
kijken. Laat ons zeggen dat dat over een euh 100 tal uur misschien gaat. Die 
training was euhm 20 uur. Ah nee een honderdtal uur zal veel zijn. Een 20 uur 
en pakt dat ik daarna nog een stuk of 10 uur gevlogen heb, dus amper 30 uur 
ofzo.  
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{JaarBeveiliging} Hoeveel jaren 
praktijkervaring heeft u met 
surveillance en beveiliging?  
Geen  

 {JaarBeveiliging} Ok. Dan ja, praktijkervaring met beveiliging en 

surveillance? Nee, heb ik niet.  

{Algemeen} Welke 
opportuniteiten of problemen 
kunnen zich volgens u voordoen 
bij de inzet van drones voor 
surveillance en beveiliging?  
  
Opportuniteiten:  

-Overzicht, men kan vanuit de 
lucht overzicht houden van de 
omgeving.  

-Financieel veel voordeliger dan 
helikopters inzetten.  

Soms kan het dat een menselijke 
factor niet wenselijk is of kan het 
een taak zijn die saai is en dan kan 
men beter een drone gebruiken dan 
een helikopter.  

-Snelheid, men kan heel snel ter 
plaatse zijn.  

-Niet elke camera kan hoge 
resolutie hebben dus kan men een 
drone inzetten die dat wel 
heeft indien nodig.  

-De nieuwe reglementering kan veel 
oplossen.  
  
Problemen:  

-Autonomie is zeer beperkt, de 
batterij technologie zal wel 
verbeteren met de tijd, maar nu een 
probleem. Ook helikopters moeten 
tanken.  

-Hacking en controle, men komt dan 
bij negatief gebruik waaronder 
terrorisme. De bedreiging is er en 
nu is er overkill in de wetgeving, er 
wordt veel verboden. Er zijn locaties 
waar men totaal niet mag vliegen 
ook al liggen die ver van 
luchthavens of andere 
bedreigingen. Heel 
sterk gereglementeerd om veiligheid 
te garanderen. Maar wel goed, het 
is veilig vandaag.  

-Aanvaringen met vliegtuigen 
vormen een bedreiging.  

-Voornamelijk de batterijen kunnen 
problemen cremeren. LiPo batterijen 
zorgen voor een chemische brand 
die niet te blussen valt.  

 {Algemeen} Ja, dan gaan we eerst algemeen beginnen en gaan we dan 

een paar topics aanhalen euh waarnaar we u dan meer informatie 
vragen. Dus eerst algemeen, welke opportuniteiten of problemen kunnen 
zich volgens u voordoen bij de inzet van drones voor beveiliging en 
surveillance? Opportuniteiten euh, goh heel veel eh, zoals drones in het 

algemeen, als ge overzicht wilt, overzicht, zeker overzichtsbeelden vanuit de 
lucht, of dat dat nu voor pers is of voor surveillance dan is een drone zeker een 
absolute meerwaarde. Euhm nog meer dan vroeger met helikopters, omdat euh, 
ge dan dat financieel aspect heb. Als de federale politie RAGO moet laten 
komen met een helikopter van van Zaventem tot gelijk waar in België die zijn 
daar binnen de tien minuten, maar dat kost onnoemelijk veel geld. Was ook een 
beetje het protest van de helikoptersector. In het begin hadden drones nog 
niemand, maar ze zien op dit moment hun markt natuurlijk enorm instuiken en 
enorm beknot worden, nu ik denk dat de twee naast elkaar zeker zullen blijven 
bestaan maar betaalbaar is zeker een plus. Als ge met een drone dat kunt doen 
en ge moet geen dure helikopter hebben. Ik denk dat ge het ook gewoon niet 
zou doen, surveillance of beveiliging, met drones, daar was gewoon geen 
sprake van van dat idee omdat dat ook nooit euh technisch ging met een grote 
helikopter. Euhm ik denk aan een omgeving zoals bij de pluspunten, een 
omgeving waarin dat euh een menselijke factor misschien zelfs niet wenselijk is 
of omdat het saai is of omdat het euhm ja dat de nadelen van gewoon de 
mens. Euh ik denk dat ge een aantal routinetaken perfect kunt laten 
uitbesteden, wat al jaren gebeurd met robots. Dat dat ook voor surveillance toe 
een een plus is, euhm snelheid, snelheid ter plaatse als ge een concert geeft of 
weet ik wa op een domein van zoveel vierkante meter en ge wil daar snel op 
een bepaalde plaats, in een sector zien wat dat daar gebeurd dan. Ja ge kunt 
denk ik moeilijke euh hoge resolutie camera’s overal gaan plaatsen, dus als ik 
dat met een drone snel kan doen. Zeker een opportuniteit, mogelijkheid. Ik vertel 
waarschijnlijk dingen die ge al lang gehoord hebt. Nadelen. We kijken vooral, 
we willen dat kunnen vergelijken. We hebben soms ook tegenstrijdige 
gedachten al gehoord en dat is wel interessant om eruit te halen. Om dan 

te gaan zien is van wat is er euh van aan. Negatieve aspecten of 
bedreigingen euhm ja. Autonomie op dit moment, maar das meer iets technisch 
dat denk ik doorheen de jaren wel. Das een andere vraag die ook nog 
komt euh. Ja, maar dat mag hier ook al bij. Doorheen de jaren gaat die 

autonomie die in het begin 10-20 minuten was euh die gaat denk ik wel stijgen. 
Ik kan mij voorstellen als ge echt echt een tijd vanuit de lucht wilt blijven hangen. 
Ja ook de autonomie van een helikopter is beperkt eh, de Ronde van 
Vlaanderen was juist voor Berlare en hun helikopters moesten gaan tanken en 
er waren geen beelden. Dus ja dat is bij een helikopter ook. Bij een drone zit ge 
bij da autonomie aspect, ik denk als ge vlot continue opnames wilt hebben en 
continue surveillance da ge dan wel uwen drone een tijd moet in de lucht 
kunnen houden dan. Tuurlijk eh, dus de autonomie, maar dat betert wel denk ik, 
met de technische evolutie euh. Hacking en controle, als uwen drone gehackt 
worden dan zitte euh heel snel in het aspect euh terrorisme en negatief gebruik 
ervan, van drone. Of een drone als wapen, das natuurlijk iets wat een 
bedreiging is. Het kan voor u werken, het kan ook tegen u werken. En dan de 
moeilijkheid om dat te scheiden of compatibel te maken met de rest van het 
luchtruim. Ik denk dat we daar euh overkill hebben op dit moment euh der wordt 
totaal ni toegelaten. Ge kent in den tussentijd het luchtruim in België ook een 
beetje maar als ge wilt gaan vliegen op dit moment vandaag dan weet ik: in 
West-Vlaanderen zal dat niet lukken vanaf 10 uur omdat zowa gans West-
Vlaanderen HTL10 daar wordt het compleet onmogelijk gemaakt om daar van 0 
voet af te gaan vliegen, ja das natuurlijk ergens crazy. Maar waarom is dat er 
gekomen, omdat natuurlijk ja als hier een Boeing 737 euh opstijgt in Oostende 
en gij zijt hier met uwen drone aan het opereren, die dingen hebben wel genoeg 
snelheid en autonomie om desnoods in rechte lijn te vertrekken boven de 
luchthaven en een near mis of zelfs een aanvaring te hebben met nen jet en ik 
denk daarom, ook een beetje vanuit onwetendheid, van wat is dat met die 
drones en vooral naar de bedreigingen, dat het directoraat generaal luchtvaart 
heel snel gezegd heeft van ja we moeten dat heel sterk aan banden leggen en 
das ni onbegrijpelijk. Euhm we hebben in de luchtvaart heel weinig accidenten 
waarom, omdat we in luchtvaart een aantal dingen respecteren, een aantal 
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regels respecteren. En dat is denk ik een verschil met mij en heel veel andere 
drone-operators. Omdat ik vanuit mijnen achtergrond wel content ben 
dat euh het toch een beeteken euh aan banden gelegd wordt. Dat ik daar niet in 
Zaventem aan het landen ben en zoals in Tel Aviv gebeurd is met een van ons 
vliegtuigen, dat daar plots een drone opduikt, vrij zwaar, die gerust tegen 
uw euh cockpit had kunnen vliegen en daar heel veel schade aanrichten. En dus 
die gevaren zijn reëel en ik denk dat heel veel bedrijfkes die daarmee willen 
starten euhm wel zeggen van ja, bwa het is allemaal over gereglementeerd en 
het is allemaal toch niet nodig en … Neen ik denk niet dat het nodig is op het 
punt waar we vandaag staan, maar de bedreigingen van een drone zijn wel 
van diene mate dat alle we willen echt geen 144 slachtoffers en het dubbel op 
de grond omdat er een jet neergehaald wordt door een drone. Is dat mogelijk, ja, 
is dat heel reëel heel plausibel, ik denk het ni, ik denk zelfs als ge een aanvaring 
hebt, goh het ergste wat dat ik zo zie is is ja engine failure, maja da kan van een 
flink uit de kluiten gewassen duif ook gebeuren. Dus dat is op zich, een drone is 
met hardere componenten en gaat met die, vooral die batterijen zijn een 
bedreiging eh. Stam dat ge van voor op de neus. Ik heb zelfs 1

e
 gehad ook 

vanonder op de vleugel rechts euh hing bloed en pluimen na de vlucht dus we 
hadden daar ne vogel mee. Als ge daar op bepaalde plaatsen een drone mee 
hebt, dan krijgde ne LiPo batterij die daar in u vliegtuig terecht komt en die nen, 
de eerste 15 minuten, een niet blusbare brand creëert eh. Ne LiPo kunde ni 
zomaar blussen door de vuur driehoek te doorbreken, de zuurstof weg te 
nemen, dat blijft dat ding eh, das ne chemischen brand, dus dus ja ik denk voor 
zowel surveillance en dat soort dingen, dat ge daar ook met dat aspect zit van. 
En das een nadeel ge kunt niet vliegen waar dat ge wilt, wanneer dat ge wilt en. 
Maar dat gaat allemaal beteren met de nieuwe reglementering dus euh das een 
nadeel waar ook oplossingen voor komen, denk ik. Euh dan heb ik 
ze zowa gehad eh denk ik de negatieve punten: autonomie, controle, 
compatibiliteit en dan de legio euh, overal waarda ge een een euh een beeld 
kunt hebben op een plaats waar dat vroeger niet mogelijk was, dus ja 
uiteraard. Ok, dan hebben we zowat een algemeen beeld.  

{Technologie} In de literatuur 
wordt beschreven dat de 
volgende generatie drones 
(generatie 7) veel meer 
capaciteiten zal hebben, maar 
wordt er ook vermeld dat de 
huidige generatie nog 
beperkingen heeft. Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging?   
  
Opportuniteiten:  

-Veel drones kunnen zelf al dingen 
ontwijken of een vooraf bepaald pad 
volgen. Uiteindelijk zal men 
autonoom kunnen vliegen.  

- Dus wil men tot een gecontroleerd 
luchtruim komen. Hierdoor kan men 
drones uit elkaar gaan houden. Via 
technologie kan men dat gaan 
regelen zodat het veilig blijft.  

-Op evenementen perfect inzetbaar, 
ook door de politie om toezicht te 
houden.  

-Veel drones zijn al gecrasht als 
men niet opgeleid was, en zo ook bij 
politie.  

-Mogelijkheid om in de toekomst via 
services te werken, die men kan 
inhuren.  

-Technologisch beter, dus meer 
ontwijken, wat het veiliger maakt.  

-Transponders kunnen zorgen dat 
men drones kan zien en 

 {Technologie} Euh dan de technologie, in de literatuur wordt er 
beschreven dat de volgende generatie drones, dus generatie 7 genoemd, 
veel meer capaciteiten zal hebben euh en ook zal er, wordt er vermeld dat 
de huidige generatie nog redelijk veel euhm beperkingen heeft. Als 
opportuniteit wordt er gesproken over het automatisch of autonoom 
handelen en als probleem. Wat bedoel je juist met autonoom handelen, dat die 
drone zijn plan trekt, volledig, zonder besturing. Dat ge die in principe gaat 
instellen en zeggen vlieg naar daar en dat die drone vertrekt. Zonder 
bestuurder. Ja. Euh en dan als mogelijk probleem is dat dan 
natuurlijk euh de batterijduur op dit moment, euh of ja eventueel software 
die men kan hacken. Euh ziet u daar nog euh opportuniteiten of 
problemen? Wel ja ik had die 2 zelf opgeschreven eh dus inderdaad de 

autonomie en batterij, de controleerbaarheid en rond ATC. Maar ik denk dat dat 
vooral technische dingen zijn die dat met der tijd wel euhm kunnen opgelost 
worden, die die phantomkes bijvoorbeeld, als ge ziet wat die die van 
tegenwoordig euh zelf ontwijken vanuit hun eigen euh euh. Ja technologie of 
een bepaald pad vliegen of zelfs ne persoon volgen eh. En ge ziet dan zo van 
die beelden van nen ne skiër die euh, die gevolgd wordt door zijn drone. Die 
technologie is zo, wordt zo goed ook, dat ja ook autonoom vliegen en we gaan 
daar misschien naartoe met bemande luchtvaart ook eh, dat is op dit moment 
mogelijk eh. De vraag is natuurlijk of dat passagiers moreel, maar alle moreel ni, 
maar psychologisch de stap gaan kunnen overwinnen om in een dronevliegtuig 
te stappen. Ja. Maar met een metro doen we dat ook al. In een stad of op een 

luchthaven rijden ook van die dingen autonoom rond en daar doen we dat wel. 
We gaan natuurlijk dat verband met de grond meer hebben euh maar om in een 
vliegtuig te gaan stappen, terwijl dat uit de lucht komen meer meer in derde 
landen, waar de luchtvaart zover ni staat maar alle, het gebeurd nog altijd dus. 
Maar technologisch is het mogelijk dus waarom zou het met drones niet 
mogelijk zijn. De vraag is natuurlijk of dat dat heel, allemaal wenselijk is. Maar 
dat is iets dat de wetgever zal bepalen en als morgen Coolblue zijn pakskes kan 
afleveren met een drone en das goedkoper, sneller en kweetnie wat al, dan 
gaan ze dat doen. Het zal de wetgever zijn die die zegt van, hetzelfde met 
beveiliging, surveillance euhm ja. ik denk dat dat wel wel opportuniteiten heeft. 
Natuurlijk euhm is het wenselijk ook maatschappelijk eh als ik euh. Nu gebeurd 
het nekeer dat er hier een sportvliegtuig overkomt, we zitten hier vlak 
bij Overmere donk, dus das een goed navigatiepunt. Tis een sportvliegtuig, ge 



 

28 
 

ontwijken en zelfs kan weergeven 
dat er 1 is aan anderen.  
  
Problemen:  

-Batterijduur, maar zal zichzelf 
oplossen met tijd.  
-Maatschappelijk kan het 
zeer storend worden dat er drones 
rond zoemen overal, is dat wel 
wenselijk?  

-Drone die stil hangt boven een tuin 
kan de privacy van mensen 
schenden.  

-Hoe meer drones er zijn, hoe meer 
kans dat er 1 neerkomt of dat er 1 
zijn lading verliest.  
  

hebt nekeer wat grotere dingen, ge hebt euh deze week 2 of 3 straaljagers 
gehad, f16’s die gepasseerd zijn. En euh wat hebde nog, de grotere luchtvaart 
die dan wat hoger zit. Maar stelt u voor dat ge hier alle 5 minuten het 
gezoem hebt op lage hoogte van een drone met een pakje. Af en toe komt er 
dan toch wel is 1 naar beneden of die verliest zijn pakje en dat komt in uw hof 
terecht alle of alleen al het feit van ik heb de privacy in mijnen hof en een 
luchtballon dat hoort ge afkomen eh. Dan wete van ok, die zitten op lage hoogte 
en die komen dan over en das dan. Maar zo een drone continue met een 
camera die boven uwe kop hangt ik denk dat ge dat niet leuk gaat vinden voor 
uw eigen privacy. We willen die technologie wel en we willen dat gebruiken als 
we daar geld mee kunnen verdienen en als we daar zelf achter staan, dan. Maar 
als we dan aan de andere kant zitten als observer of gewoon burger van een 
land, ja dan begint die privacy weer door te wegen. Dus. Privacy is een 
volgende topic. Ja. Tis da, die zit in iets anders e, maar euh. Op 
technologisch vlak in principe. Ik denk dat als wat ge kunt bedenken op 1 of 

andere manier wat mogelijk is voor andere sectoren, dat kunt ge zeker voor uw 
drones ook gaan toepassen, das sturing, autonoom, een pad uittekenen. We 
hebben nu een app dat de euh bedoeling is van dien app, van mettertijd, das vrij 
nieuw. Want dat is euh denk ik een een paar dagen geleden 
gelanceerd. Euh dus Belgocontrol zit daarin en dienst mobiliteit zit daarin 
en … zit daarin. Ja, die kennen we. Wat zij nu doen, wat de bedoeling is 

van … is van mettertijd is een soort van gecontroleerd luchtruim voor drones eh, 
dan weet ik van ik kan hier in klasse 1 a opsturen, mijn vluchtplan is 
geregistreerd, zij hebben een sector hier rond mij, waar dat ik kan vliegen 
en euh alles wat dat hier passeert. Stelt Coolblue komt vanuit Lochristi of gelijk 
waar ze hun depot hebben euh met hun pakses en da kan perfect ook 
geregistreerd zijn, zodanig dat ge uit elkaar gehouden wordt en die rond mijn 
zone uitwijken zoals dat wij voor een onweer zouden uitwijken of gelijk hoe, en 
de zaak kan dan perfect gescheiden worden. In dat soort technologie geloof ik 
wel en hoop ik wel dat dit, moest dit op Europees vlak kunnen met acceptabele 
kosten natuurlijk want als ge met uw luchtvaartmaatschappij wilt vliegen van hier 
naar Malaga, dan gade airways gebruiken, gaat ge taksen gebruiken, dat kost 
natuurlijk geld. Euh … gaat dat ook niet voor niets allemaal gaan ontwikkelen 
eh, de bedoeling van die mensen is ook om daar rijk mee te worden dus euhm. 
Dus dat gaat, dat soort technologische mogelijkheden gaat denk ik wel enerzijds 
het veilig houden en anderzijds toch wel die extra mogelijkheden loont. Waarom 
niet voor surveillance, Vondelmolen in Lebbeke geeft een feestje boven zijn 
fabriek en er kan perfect gedurende de tijd van dat feestje een beveiliging of wat 
dan ook van bovenuit gebeuren voor een evenement of of euh. Nu bij 
politiediensten was het niet zo een succesverhaal, euhm die zijn daar vrij snel 
ook wel opgesprongen maar blijkbaar hebben ze er al evenveel gecrasht als dat 
ze ooit euh de helft aangekocht hebben dus dus. Dat hebben wij ook al 
gehoord, dat er steeds meer. In principe, de politie moet geen brevet halen 
om ermee te vliegen wettelijk, maar ze beginnen wel opleidingen te volgen 
omdat ze zien dat er problemen mee zijn. Dat is juist het probleem. Ja tuurlijk, 

wat zou je willen. Ik ben ook euh 1 van die mensen euh, ik heb geleerd uit 
schade en schande nuja zo zit de luchtvaart in mekaar en zo zijn we ook 
doorheen de jaren heel veilig geworden, door gewoon dingen die 
gebeuren, waarda ge uit leert. Euh zij hebben ook geleerd, maar wel met drones 
die die 7, tussen de 7000 en de 20000, 25000 euro kosten euh ja dan dan wordt 
het duur om euh. Ik hoop ook dat die politiediensten, zoals die ook een 
takelbedrijf inhuren euh ik geloof daar eigenlijk meer in. Eh 
laat laat politiediensten naar hun werk hun dingen doen waar ze goed in zijn en 
wat dat wij niet mogen, maar zij kunnen ook beroep doen op bedrijven zoals 
ze nen takelwagen inhuren om bij ongevallen beelden te pakken bijvoorbeeld, 
das perfect mogelijk. En dan, dan zette iemand die. Ja daar komen we ook 
nog op terug. Ja het is ieder zijn expertise en af en toe een vluchtje met een 

drone, ja, laat ze, laat dat over aan de mensen die daar een beetje expertise 
opbouwen zou ik zeggen. Luchtruim, ATC zit daarin, als de dingen gewoon 
technisch beter worden, gaan ze beter ontwijken. Ja, transponders euh ik weet 
niet of ge dat al kent of euh. Dus een transponder is iets dat euh, dat zeker 
daarmee euh ge kunt dat via internet dan. Euh ik denk dat … dat via internet ziet 
via wifi enzo, maar ge zou een soort transpondersysteem moeten hebben 
dat euh, dat ook een controletoren in Brussel kan zien van ah daar in die area 
op zijne radar, daar zit een drone. Het kan via wifi eh euh die, alle flightradar24 
is is kende da. Nee, dat ken ik niet. Das een perfect voorbeeld, gij kunt het 

luchtverkeer perfect volgen van bij u thuis euh vanuit uwe zetel en da gebeurt 
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eigenlijk, das genen echte radar natuurlijk, maar dat is euhm. Ik heb nu gefilterd 
op Brussels Airlines, maar dat is gewoon een systeem dat de 
transpondersignalen opvangt op de grond in computers en ze via internet 
doorstuurt naar gebruikers in Europa die da willen. Zie voilà dat is euh de 
Brussel Hamburg, die zit nu op 14000 voet, die is aan het klimmen, 360 knopen 
en meer info euhm das den tijd tot bestemming enzo. Dus die die signalen 
worden gecapteerd. Ge kunt gij een combinatie doen eh 
van euhm als nen drone via wifi zijn of via 3G of 4G zijn positie doorstuurt naar 
het internet en Belgocontrol heeft een systeem of *** heeft in zijn systeem 
de captering, dan kunde gij op die manier de twee gaan controleren en 
compatibel maken. Als ge, als ge wilt weten hoeveel vliegers er momenteel 
boven Europa hangen, Dat is toch wel wa eh, dus zo een systeem moet toch 
wel heel veilig zijn en ook das euh om dit in goede banen te leiden. Ja, 
Inderdaad. Momenteel boven ons, boven Dendermonde hangt er enen das de 

Moskou-Brussel, Aeroflot, die zal landen naar het Oosten. 
Flightradar24. Ja, Inderdaad we hebben dat ook al gehoord. Bij een iemand 
zijn we geweest en die had met de politie samengewerkt en die hadden 
een transponder eigenlijk liggen, allez soort van transponderachterig iets 
liggen dat hij op zijnen drone kon steken. Ja. die dingen bestaan, eh. Ze 
kosten niet zo heel veel geld. En hij paste dat ook toe al? Ja ja ja, want hij 
werkte samen met de politie voor inzet euh wat dat hij zelf doet is vooral 
de beelden die worden omgezet maar hij werkt samen met die drones ook 
en hij heeft euhm wat dat zijn bedrijf eigenlijk doet is zij hebben wagens 
waar dat zij technologieën in installeren zodat de politie daarin alles kan 
volgen via camera’s maar ook dus drones als ge die daarmee koppelt en 
da’s het recentste project waar dat ze mee bezig zijn. Eentje hebben ze 
gedaan in Geraardsbergen dat was nu onlangs in het nieuws geweest en 
dan aan de kust hebben ze d’r ook al enen gedaan. Ja ja ja. En ze zijn d’r 
nu wel mee bezig met dat op een deftige manier te organiseren. Euh en die 
was daar ook mee bezig met die transponders en wist daar ook heel veel 
over op dat vlak. Technologie komt, eh. Ze is bezig, eh.  

  

{HuidigeWetgeving} In de 
Belgische wet spreekt men over 3 
klassen, die drones indelen en de 
verplichtingen regelen. Wat denkt 
u over de huidige wetgeving die 
van toepassing is in België en 
Europa? Hoe kan dit volgens u 
een opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging?   
  
 Opportuniteiten:  

-Heel streng, wat het veilig 
maakt. Er zijn piraten die zomaar 
verder doen zonder de regels te 
volgen en die mag men beboeten.  

-luchtvaartregels overtreden moet 
streng bestraft worden.  

-De nieuwe reglementering kan de 
oplossing zijn voor de vertragingen, 
als die iets vlotter is.  
  
Problemen:  

-Overkill enerzijds, veel 
beperkingen.  

-De DGLV is traag en zit achter, 
maar logisch, plots moeten die 
zomaar de drones bij de bemande 
luchtvaart nemen.  

-Die traagheid is een risico voor 
mensen die nieuw willen beginnen: 
4 maanden wachten voor een 
goedkeuring is heel lang.  

-Ook aanvraag uitzondering duurt 

 {HuidigeWetgeving} Dan euh de huidige wetgeving. Momenteel spreekt 
men in de huidige wetgeving dus over die drie klassen die de drones 
indelen en de verplichtingen regelen. Wat denkt u over de huidige 
wetgeving die van toepassing is in België en Europa? Ja, wel de Europese 

begin ik momenteel… Ja, overkill eh op dit moment. Overkill langs den enen 
kant maar met het begrip langs den enen kant dat men wel iets moest doen. Ge 
kunt euh in de Media Markt echt of the shelf nen drone kopen die ja behoorlijk 
wat schade kan aanrichten of die uw privacy van uwen gebuur behoorlijk kan 
schaden. Wat nu momenteel gebeurt euh door piraten eh, goh kunde het ze 
kwalijk nemen? Ja, stilaan wel omdat er heel veel geïnformeerd is al. T’ is op 
alle journaals geweest, alle zenders hebben daar toch wel in de tussentijd al 
items rond euhm gemaakt. Alle politiediensten zijn gebrieft. Euhm ja wat dat niet 
mag, mag niet en dat moet je ook niet doen, eh. Ik sta helemaal achter het 
opstellen van pv’s en mensen die echt hun drone in beslag genomen wordt om 
ze… Allez ge moet zo een dingen doen en dat moet in de pers komen, dat 
mensen zich realiseren van ‘oei ja, wat ik heir doe, mag niet’. Maar ik denk da 
heem veel mensen redeneren van goh ja, vloeken mag ook niet. Nu, d’r is een 
verschil tussen luchtvaartregels gaan overtreden en tien kilometer te snel gaan 
rijden op de autostrade. Oké ja, de twee kunnen schade aanrichten en de 
schade op de baan kan misschien nog groter zijn dan met dat droneke van 
duizend euro maar euhm allez ja die regels zijn d’r niet voor niets en daar sta ik 
wel achter dat da gereglementeerd wordt. Ik sta ook achter het DGLV da’s ze 
hebben het momenteel heel moeilijk om bij te houden dus het duurt vier à vijf 
maand eer dat uwen ops manual goedgekeurd is. Nu wat zou je willen die 
mensen waren bezig met de professionele luchtvaart, de grotere luchtvaart en 
plots komt daar een droneverhaal bij. Worden ze ergens gedwongen om daar 
snel snel iets rond te hebben. Vandaar dat die categorieën gekomen zijn, dat die 
wetgeving gekomen is. Ben ik daartegen? Goh wel neen, als lijnpiloot zeer 
zeker niet. Langs den anderen kant, als dronepiloot vraag ik mij wel af: ‘is dit 
haalbaar?’. Als ge hier klein wilt beginnen, pak nu dat ik vier maand had willen 
beginnen met dat bedrijfke en ik had daarvoor geïnvesteerd en ik wou daarmee 
starten zoals ge een business plan maakt voor elk bedrijf dan komt ge er niet, 
eh. Da al vier maand hebt ge geen inkomsten. Ik kan nu pas beginnen mijn 
inkomsten te genereren eigenlijk. Nu, ik zie dat eerder als hobby en bijberoep 
maar iemand die daar echt van wil leven die moet toch zijn inkomende euh zijn 
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lang, 10 dagen en kost 300 euro. 
Zou sneller moeten voor 
de bedrijven.  
  

uitgaande facturen kunnen maken. Ja ja inderdaad. Dus da maakt het 

inderdaad wel moeilijk of het is nu rond aanvragen denk ik is iets op dit moment 
iets euh iets eenvoudiger om een drone te registreren. Nen ops manual duurt 
vier à vijf maand, dat is dus veel te lang, maar wat dat erger is, 
een een afwijking bijvoorbeeld als ge toch in de CTR of in een HTL10 ergens 
wilt gaan filmen waar da West-Vlaanderen behoorlijk dekkend is dienen 
HTL10. Ja ja. Euh en en ge dient dat in, dat moet normaal tien dagen op 

voorhand ingediend worden, maar euh ja, als het evenement allang voorbij is en 
ge krijgt dan een goedkeuring daar zijt ge niets mee. Ja, inderdaad. Als ge daar 

dan nog ne keer behoorlijk wat centen voor moet betalen, dan komt ge 
uiteindelijk uw aanvraag tussen de twee à driehonderd euro is toch wel wat 
veel. Allez, ge moet de tijd van die mensen euh overheidsdienst werkt ook niet 
meer voor niets. De tijd wordt ook bepaald door mensen die daarvoor werken 
dus het is ook logisch dat ze daar geld voor vragen, maar dat soort zaken maakt 
het natuurlijk allemaal moeilijker, maar ik denk als de Europese reglementering 
bijvoorbeeld iets ruimer is en iets meer mogelijk maakt voor iets minder geld ja 
dan gaat dat de sector alleen maar ten goede komen, maar euh de 
reglementering op dit moment ja eerder een hinderpaal. Langs den anderen 
kant ja, reglementering: perfect noodzakelijk.  

{ToekomstigeWetgeving} Eind 
2018 komt er een nieuwe 
dronewetgeving bij op Europees 
niveau om de nieuwe 
ontwikkelingen op te vangen. Hoe 
kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging?  
  
Opportuniteiten: / 
  
Problemen:  

-De wetgeving tussen de Europese 
lande verschilt sterk en dat brengt 
risico’s mee, het zou gelijk moeten 
zijn om problemen te voorkomen.  

 {Toekomstige wetgeving} Euh CTS bijvoorbeeld worden waarschijnlijk in de 

Europese reglementering in trappen ingedeeld dus afhankelijk van den afstand 
van de luchthaven kunde dan hoger gaan vliegen. Mhm, ja. Da’s ook logisch, 
da’s goed en ja. Daar had ik over nagedacht. Ja want we hebben niet zo 
veel te weten gekomen over die drones over allez, de nieuwe 
wetgeving. De nieuwe reglementering. De nieuwe wetgeving, de oude wel, 
daar is … Wij vergelijken de studies tussen verschillende landen zelfs. Ik 

heb een link doorgestuurd gekregen. ‘k ga ‘ne keer zien of da ik eigenlijk dienen 
laptop…. Dat zou nog interessant zijn voor uw onderzoek ook. Wel ja, we 
weten nog niks van de toekomstige wetgeving. Helemaal niks? Pff heel 
beperkt, je vindt er wel iets over. Ewel, we gaan eens vergelijken of da wat 

dat ik heb meer is, da’s ook nog iets dat ik vrij recent doorgekregen heb, maar 
dat zou het dan blijkbaar worden. Dus da zegt dan ook wel al iets 
over euh … Ja, dat is waar, ja. Ik kan die vrij snel efkes zien ondertussen of da 

ik hier nog iets overgeschreven hebt. Euh nja ’t is een reëel gevaar voor de 
luchtvaart dus ja… kijk, allez om u een idee te geven: wij vliegen soms 
aan euhm dus ja hoe meer duidelijkheid in Europa … Ik opereer nu alleen maar 
op beperkte schaal en als ne keer… allez, volgende week ga’k ne keer een 
trouw doen en ’t is leuk inderdaad da ik da ook wa luchtbeelden kan pakken, 
maar iemand die over de grens of projecten in het buitenland doet ja mensen 
die zeggen ja maar ik wil in Frankrijk met mijnen drone vliegen, hoe zit dat daar? 
In Nederland over de grens was van heel liberaal naar heel streng dus da mag 
allemaal Europees wel wat gereglementeerd worden. Ja ok, dus ja de 
toekomstige wetgeving heeft u ook eigenlijk al aangehaald.  

  

{Privacy} Een aspect dat vaak 
wordt aangehaald wanneer men 
over de inzet van drones spreekt 
is privacy. Hoe kan dit volgens u 
een opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging?   
  
Opportuniteiten:  

-Reglementeer het , zorg dat alle 
beelden gebruikt kunnen worden 
indien een persoon iets fout 
doet. Privacy moet er zijn tot op 
bepaalde hoogte. Maar 
reglementeer het zo, dat ze niet 
misbruikt kunnen worden.  

-Patrouilleren is zeker goed, maar 
moet ook goed geregeld zijn, wie zit 
er achter de camera en wat met de 
beelden. Hier komt GDPR bij 
kijken.  
  

 {Privacy} Dan privacy, een aspect dat vaak naar boven komt ook in de 
literatuur is dan de privacy. Er is ook al redelijk veel over geschreven. 
Momenteel houdt men bij de inzet van drones rekening met privacy, maar 
ja zoals u zei d’r zijn van die piraten die gewoon opdoen en bezig 
zijn euhm. Euhm mhm maar langs den anderen kant zijn d’r ook natuurlijk 
problemen die kunnen opduiken als ge dat echt gaat inzetten euh om 
mensen te gaan bekijken wordt er in de literatuur gesproken over 
de chilling effect, dat mensen gaan denken ‘we worden hier constant 
bekeken’, we gaan ons gedrag gaan aanpassen. Big Brother. Ja, dat in 
principe. Of ja natuurlijk, langs den anderen kant hebt ge ook dan eerder 
die function creep da wordt beschreven da we beelden gaan maken maar 
niet meer gaan gebruiken met hun originele doel, maar dat die zouden 
kunnen gebruikt worden met andere dingen waar dat de mensen niet van 
op de hoogte zijn. Euhm wat ziet u daar van opportuniteiten of problemen 
binnen … Ja, euh, vooral problemen, eh. Euhm goh, ja opportuniteiten, 
nogmaals, beveiliging surveillance, dan zit ge bij camera’s. Mhm. Het stoot 

mensen denk ik met een normale levenswandel, iemand die gewoon zijn 
burgerplicht doet of enig moreel besef heeft, stoor het mensen enorm tegen de 
borst als bijvoorbeeld camerabeelden van misdrijven niet kunnen gebruikt 
worden of als mensen vrijuit gaan omdat ja daar procedurefouten zijn. Ja, als ge 
dat soort dingen leest, dan ik denk mij, u, uw ouders, weet ik veel, iemand die 
gewoon euh vandaar het idee als ge doet wat ge moet doen en ge mispeutert 
niks, ja dan moet ge genen schrik hebben om gefilmd te worden en voor mijn 
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Problemen:  

-Het stoort mensen dat 
camerabeelden van een misdrijf niet 
gebruikt kunnen worden omwille van 
privacy. Als je niets fout doet, moet 
je geen schrik hebben van drones of 
camera’s en dan mogen die gewoon 
opereren waar mogelijk. Volg de 
wet, dan is er geen probleem als je 
gefilmd wordt.  

part mogen ze overal trajectcontrole zetten en overal camera’s hangen. Direct. 
Morgen. Hoe rapper, hoe liever. Maar ja, ik snap ook wel de privacy-commissie, 
dat die dingen toch wel serieus aan banden moeten gelegd worden, want overal 
waar technologie gebruikt wordt, kan technologie ook misbruikt worden. En 
inderdaad, we hebben hier nogal wat camera’s hangen, eh. Daar bijvoorbeeld. 
Ge zijt continu in beeld, buiten hangen d’r een aantal. Uwen auto op den oprit. 
Van het moment da je hier binnenrijdt tot da ge buiten gaat, wordt je gefilmd. Ik 
zou u dat eigenlijk moeten zeggen trouwens, want euh ik moet zo bordjes 
hangen, eh. Zo van… Waar da nog niets gebeurd is eh. Dus waarschijnlijk als 
gij nu een misdrijf hier pleegt kan ik zelfs die beelden nog niet eens 
gebruiken. Euhm vandaar .. Allez, ik ben compleet voor het gebruik van 
beveiliging en surveillance van dat soort dingen inclusief drones. Ja, hoeveel? 
Zoveel mogelijk. Ja, Belgen hebben soms toch zoiets van ‘Ja, maar ‘k ga toch 
proberen om d’r onderuit te muizen’. Ja bij misdrijven, het feit dat advocaten op 
die procedurefouten spelen. Da mag niet voor de wet op de privacy. Voor mij: 
bullshit. En hoe rapper da ze die dingen kunnen gebruiken, hoe liever. Maar ik 
heb dan ook niets te verbergen of ik wil ook binnen de lijnen van de wet kleuren. 
Dat is ook weer typisch voor mensen die uit het onderwijs komen: want dat is 
van ‘de puntjes op de i, zoals het moet, en niet anders’. Jamaja, langs den 
enen kant als piloot zie ik dat wel … ge moet dat volgen eh. Ja, als piloot 

worden we dagelijks in ene keurslijf gedwongen van eh eh … Maar dat maakt 
het ook veilig, eh! Als ge van uw zevenhonderd en verkeersdoden af wilt dan is 
het vrij hypocriet om tegen euh trajectcontrole te zijn. Dan is het vrij hypocriet 
om te zeggen ‘Jamaja, mensen hebben een bedrijfswagen, kunnen hem niet 
kwijtraken als ze een ongeval plegen want dat is de waar van dat bedrijf en …. 
Fuck it, eh. Neem die dingen in beslag. Euh rechter D’hondt hier in 
Dendermonde, het spijt mij, ‘k heb respect voor die mannen, ‘k hoop dat hij er 
nog veel aan de kant zet. En da zo van privacy en dit en dat, dat is allemaal zo 
excuses zoeken om toch maar dingen te doen die niet mogen. Ja, dat zit ook 
wel in de natuur van mensen natuurlijk. Ja, dus privacy ja ok, maar 
reglementeer het alstublieft en zorg dat er dat er veiligheidsmechanismen 
inzitten dat het niet kan misbruikt worden. Ik ga heel ver in ge moogt mij filmen 
om misdrijven te vermijden ja, maar ik ga op dat moment ook heel snel op de 
rem gaan staan als die beelden dan voor iets gaan misbruikt worden . Is er hier 
‘nen camera die regelmatig boven de wijk eens passeert rond bepaalde uren om 
te zien of dat alles ok is? Ja! Maar wie zit er achter dat scherm? En wat kan er 
met die beelden gebeuren? Vandaar GPDR. Euh GDPR. Ja. Euh ja, hoe 

worden die beschermd? Hoe wordt daar een slot op gezet? Euhm ik zou het 
natuurlijk niet appreciëren, ik zit hier mooi afgesloten, da ik hier in mijnen bloten 
in mijnen hof lig en dat die beelden op een of andere manier misbruikt worden 
en op internet terechtkomen. Ja en ’t is natuurlijk daaraan da mensen, de 
tegenstanders, denken. Die denken in eerste instantie ooit ook altijd direct 
van wa kan daar aan misbruikt worden. En dat is natuurlijk ook belangrijk. 
Vandaar GDPR. Ja. En zo ver mogelijk. Procedures om het te beschermen, 
documenteren hoe da ge het beschermt. Euh kunnen bewijzen da ge het 
beschermt, zodanig da ge niet tegenkomt dat die beelden eender waar 
terechtkomen, zeker niet in tijden van internet. Da alles.. Mijn 
beveiligingscamera’s zijn door de nodige beveiligingen beveiligd, maar d’r zijn 
mensen die da kopen die da hangen, het paswoord niet veranderen en dan 
komt ge inderdaad in uwen bloten op internet terecht. Ja ja ja. Als ge in uwen 
bloten in de badkamer staat. Dat is… Ja, dat is een feit, want ge leest om de 
zoveel tijd wel ‘ne keer dat er zo bepaalde camera’s zijn die beelden 
doorsturen naar internet. Thuis zelf hebben we ook iets staan, maar dat 
ding is niet eens verbonden met internet. Dus dat is op de lokale schijf 
opnemen en meer is dat niet… Als het lokaal is dan heb de er … Nuja dan 

nog ja, moe zien… Ja, je moet ver denken. Je moet altijd ruim denken ‘what if’, 
‘wat als dat…’. In de luchtvaart denken we zo, eh. Wat als dan, gaat er op dat 
moment kunnen opgevangen worden ja of nee. ’t Is logisch da ge ook zo ver 
denkt en zeker op dat moment. Dus opportuniteiten ja, zo rap mogelijk. En zorgt 
dat het goe gekaderd wordt en dat het goed door reglementering en door 
controle beschermd wordt onder andere GDPR. Dan zitten we bij het volgende 
zeker?  

{GDPRWetgeving} Op 25 mei is 
de GDPR-wetgeving in voege 
getreden, deze regelt data 
captatie en opslag. In de 
literatuur werd deze uitvoerig 

 {GDPRWetgeving} Ja, dat is het volgende punt. Captatie en opslag. Wij zijn 

zelf in de opleiding gebrieft, wij hadden een stuk over wetgeving in de training 
en dat is euh dus iemand die een pilotenlicentie heeft wordt vrijgesteld voor de 
eerste vier hoofdstukken, maar de laatste hoofdstukken moet die ook doen. En 
een van die dingen was bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy 
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besproken, het effect ervan valt 
echter nog af te wachten. Hoe kan 
dit volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging?   
  
Opportuniteiten:  

-Noodzaak dat GDPR er is om de 
mensen en data te beschermen, 
niet alles mag zomaar verspreid 
worden.  
  
Problemen: / 

en dan krijgde gij euh over de wet, camerawet, over de werking van 
persoonsgegevens. Voilà. Dat is in de tussentijd allemaal achterhaald, want die 
camerawet is van de jaar, dit jaar aangepast en GDPR is erbij gekomen dus… 
dat is een beetje al, maar toch wordt ook door nascholingen soms wel mhm, wel 
terug die informatie verspreid of via internet. Dus we krijgen daar wel degelijk 
opleiding rond en dat is ook nodig. Vandaar dat het nodig is om een licentie te 
hebben om met die dingen te gaan opereren da ge toch d’r ook van op de 
hoogte zijn. Euhm opportuniteiten en problemen bij de inzetbaarheid van drones 
bij surveillance en beveiliging. GDPR is in die zin eerder een noodzakelijkheid 
dan een bedreiging, denk ik. Ja, ja.  

  

{Ethisch} In de literatuur 
bespreekt men het ethische 
aspect van drones uitvoerig.   
Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging? 
  
Opportuniteiten:  

-Het inzetten van drones en 
camera’s voor observatie is zeker 
goed zolang ze personen geen 
schade berokkenen. Gaat men de 
misdaad ermee tegen en werkt het, 
dan moet het gebruikt worden.  
  
Problemen:  

-Men mag inderdaad niet gaan 
stigmatiseren.  

 {Ethisch} Euhm dan ethisch. In de literatuur spreekt men ook vaak over 
ethische aspecten van drones. Wat bedoelt ge daar eigenlijk mee? Wel ja, we 
hebben zelf, d’r zijn twee versies. Euh als ge interviews doet moet ge altijd 
ervoor zorgen dat uw vragen vrij open zijn en dat alles gestructureerd is 
en zo, dat zijn van alle regelkes. Daarom hebben wij ook een beetje extra 
informatie die wij achteraf d’rbij geven. Euhm in de literatuur wordt er 
besproken dat bijvoorbeeld de technologie sneller zal aanvaard 
worden. Euh als mensen daar ene gemakkelijke oplossing in zien. Zoals u 
al zij van die pakjesdiensten bijvoorbeeld, maar langs den anderen 
kant euh kan natuurlijk die surveillance zich gaan zichten op bepaalde 
groepen. Als ge dat gaat inzetten voor bepaalde, zoals het in de literatuur 
genoemd wordt, gemarginaliseerde groepen, om die te gaan bekijken. Dat 
is natuurlijk ook niet echt verantwoord en zo en … Kunt ge daar een 
concreet voorbeeld van geven? Concreet. Ja, gemarginaliseerde groepen 
bekijken? Hoe moet ik mij dat voorstellen concreet? Euh ja dat is in principe 
een soort van doelgroep gaan zeggen van … Boven bepaalde wijken in 
Antwerpen in Gent bijvoorbeeld. Ja bijvoorbeeld da ze zeggen van daar zitten 
zogezegd problemen of die personen zouden… Molenbeek. Ja. Dan gaan 
we die daar gaan inzetten en enkel die personen gaan bekijken. En 
specifiek gaan targetten eigenlijk. Ja, ja.. euh nu span ik wat da ge bedoelt 
met ethische problemen d’rrond. Da’s los van de privacy. Da’s vrij algemeen, 
maar ethisch is dan eerder van de inzet is da verantwoord is da … Waarbij 

bepaalde partijen dan natuurlijk op hun achterste poten gaan staan en andere 
partijen gaan zeggen van zoals ik misschien jamaja als je niets mispeutert hebt, 
dan heb je ook niets te vrezen. En het feit da we da daar gaan inzetten is ook 
omdat er daar problemen zijn. Moureaux heeft in Brussel in Molenbeek 
jarenlang het allemaal laten … En nu zitten we met de problemen natuurlijk tot 
en met. Zelfs de aanslagen op Zaventem. Ja maar ja, ‘ge moogt niet dat’. Ik 
hoor ekik altijd hetzelfde euh graag uitleggen, ze. Voor mij gaat het om de feiten, 
als ik niet mag stigmatiseren en een bepaalde groep viseren, ok, maar zorg dan 
ook dat er van in die feiten in die groep dan ook geen geen problemen komen of 
pakt die problemen aan. Ja maar ja, dat is dan ook mijn eigen fout, want we 
hebben ze niet genoeg geïntegreerd. Fin, snapt ge? Met dat stuk moet ge 
voorzichtig zijn da ge dat in interviews zet, fin, nu zitten we over politiek bezig en 
over euh bevolkingsgroepen in de samenleving euhm, ja, daar zal de 
samenleving en de politiek natuurlijk doorheen zijn regelgeving op moeten 
toezien dat we inderdaad niet gaan stigmatiseren en zeggen van ‘euhm ja d’r 
hangen alleen maar drones om mensen te controleren, maar ja, waar staan d’r 
camera’s vooral? Hier in Berlare is het niet zo nodig en in Wichelen en 
Schellebelle is het niet zo nodig om overal camera’s te hebben denk ik. Nu als 
ge op de programma’s op tv kijkt, hoe noemt dat programma van die 
politiediensten euhm allez ge had de noodcentrale en daarna…. Ja… Euh fin ze 
volgen zo de politie van Antwerpen. Ja ik weet het ook niet. Ja, als je dat ziet 
dan ja dan zijn die camera’s toch echt we nodig eh. Mhm. En alles wat dat dan 

kan helpen om te zorgen dat ik ’s nachts rustig slaap en hier geen ongewenste 
bezoekers heb, daar kunde toch alleen maar voor zijn? Ja, dat is wel een 
feit. Dus, ethisch, ja, ’t is gelijk of met alle nieuwe technologieën. Ge hebt een 

aantal moraalridders die daar wel redenen in zullen vinden om dat te verbieden 
en en mensen die liever terug ook de was met de hand doen. Eh, die de klok 
gaan terugdraaien, maar dit dit is niet terugdraaibaar, ge gaat daarmee zitten en 
de maatschappij zal moeten zien hoe da ze daarmee omgaan en soms zullen 
d’r excessen zijn. En dan zal da inderdaad als d’r om de vijf minuten nen drone 
passeert zijn van ‘we moeten dat toch terugschroeven’. En terecht. En 
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anderzijds creëert dat nog mogelijkheden om die veiligheid nog meer te gaan … 
Nu als ze al problemen hebben met camera’kes op de baan, dan gaan ze zeker 
met ne camera op nen drone, eh. Ja ja, want ge kunt dan echt boven één 
huis gaan kijken, hoe zit dat hier in elkaar? Wat er momenteel ook door 

mensen gebeurt is voilà zie mijnen gebuur is niet thuis, ‘k ga ne keer gaan kijken 
in zijnen hof ze met mijnen camera en ‘k ga ne keer wat beelden maken. Ja, dat 
kan natuurlijk niet. Maar ’t is dan ook weeral aan de wetgever om dat af te 
dwingen dat het niet kan. En en dat maar ethisch bezwaren, tja. D’r zijn ook iets 
van bezwaren vandaag de dag tegen een SUV. Ja ja. Kunde nog 

verantwoorden da ge de dag van vandaag met het milieu da je nog met een 
SUV rondrijdt. Euh nie om naar de coiffeur en naar den beenhouwer te 
gaan. Nee, inderdaad. Maar als ge natuurlijk met uwen drone op het veld wilt 

gaan opnemen, dan moet ge wel nen SUV hebben of ge rijdt u vast in de wei, 
maar ethisch zijn daar ook bezwaren tegen. Ja da’s eigenlijk wat da’k daar zo 
een beetje…. Wat voor antwoorden hebt ge zo nog op die vraag gehad? Goh, 
dat hangt er zo wat vanaf. Wat da wij dan nog, wat da ook een puntje dat er 
ook bij stond trouwens was bijvoorbeeld da we hebben gezien dat er 
momenteel ook drones zijn die ze hebben gecamoufleerd, die eigenlijk dus 
actief kunnen worden ingezet voor spionage als ge d’r mee bezig zijt. Ja, 
als particulier, dan… Ja, waarschijnlijk hoofdzakelijk in principe militair 
maar ja, waar is de grens da ze zeggen… Dat er één merk zegt we maken 
een heel klein dronetje met een camera’ken op da bijna niet zichtbaar of ja 
… Spysoftware. Spy euh camera’s of camera’s in een stylo worden ook al jaren 

verkocht, eh. Pfff kijk, samenvattend als antwoord vind ik als die dingen 
niemand schade berokkenen tenzij mensen die zelf schade willen berokkenen, 
kan daar ethisch totaal geen probleem mee hebben. Oké. Dat geldt ook voor 

camera’s, dat geldt voor alles. Dat is denk ik de kern van de zaak, ge kunt daar 
niet tegen zijn als ge euh als ge daardoor misdaad tegengaat.  
  

{Veiligheid} Drones kunnen 
ingezet worden om de veiligheid 
te handhaven, maar hierbij komen 
ook andere veiligheidsaspecten 
kijken.   
Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging?  
   
Opportuniteiten:  

-Drones moeten op een veilige 
manier opereren, gescheiden van 
de andere luchtvaart, de veiligheid 
moet kunnen worden 
gegarandeerd.  

-Er moeten regels zijn om dat te 
verzekeren.  

-Er zou een systeem moeten zijn 
zoals in de luchtvaart zodat men uit 
incidenten kan leren. Het zou een 
automatisme moeten zijn dat men, 
als er iets gebeurd een 
veiligheidsrapport opstelt met daarin 
wat er gebeurd is en waarom, dan 
kan je dingen verbeteren.  

-Het leren uit incidenten en fouten is 
zeer belangrijk om tot veiligheid te 
komen.  

-MEN MOET VEILIG OPEREREN, 
OF GEWOON NIET.  
  
Problemen:  

-Incidenten worden binnen de 
dronewereld nog niet 
gerapporteerd.  
  

 {Veiligheid} Dan, een volgende aspect is de veiligheid. Dus we hebben 
veiligheid enerzijds en beveiliging anderzijds. Het verschil security 
of safety. Ja, inderdaad. Het een gaat over het garanderen van de veiligheid 
zelf, maar bij beveiliging zien we dat meer de drones zelf. Hoe dat die veilig 
kunnen opereren. Ja. Dus bij veiligheid: drones kunnen worden ingezet om 
de veiligheid te handhaven, euh maar daarbij komen nog andere aspecten 
kijken natuurlijk: euhm wat da we daar zelf ook zien is dat er 
verscheidenen politiediensten dus al hebben geprobeerd om die in te 
zetten en sommige projecten hebben een beetje succes. Andere mindere 
zoals u net aanhaalt. Dat om mensen te lokaliseren of zo via infrarood, wat 
dat al gebeurd is in euh het Verenigd 
Koninkrijk. Of euh reddingsacties euh…. Wel ja, die infraroodcamera’s da 
was echt een heel praktisch iets, ze hadden een drone ingezet; d’r iemand 
was gaan lopen ergens en ze zagen hem gewoon zitten in een boske 
ergens, want die -infraroodcamera zag hem. Dienen camera staat ook op 

RAGO ook eh op den helikopter van de federale dus die da ze zeggen da’s 
oude technologie en ge kunt da me nen drone ge kunt da 
me nen helikopter. Euhm der is langs den anderen kant natuurlijk eerder 
een veiligheidsrisico, wat da wij dan zagen, ja d’r waren d’r ook al andere 
mensen die daarop reageerden van ja maar momenteel zo veel drones zijn 
d’r nog niet, maar d’r stond ook een aantal, als d’r meer 
luchtvaartoestellen zijn dus ook meer drones, dan gaat ge uiteindelijk wel 
problemen gaan kunnen krijgen als er zo veel drones zijn dat die tegen 
elkaar kunnen vliegen als da niet gecoördineerd is. Dat dat fout 
loopt. En en ja euh dus naar opportuniteiten ja, ge ga moeten zien da uw 

drones op een veilige manier geopereerd kunnen worden en op een veilige 
manier kunnen gescheiden van de rest van het luchtruim. Daar gaat het over en 
als die safety niet kan gegarandeerd worden en ik voorzie nog wel dat er 
incidenten gaan gebeuren. Ja, meer euh da ze er gaan zijn hoe meer dat er de 
kans is dat er vroeg of laat dan toch ne keer iets gebeurt. Dat zal ook zo zijn dat 
zal ook gebeuren, euhm, maar ja daar gaat dan het gans safety-gebeuren 
moeten rond voorzien worden en ik denk op dit moment dat dat safety-gebeuren 
nog wel wa beter kan. Euh wat bedoel ik daarmee? Ge hebt het opereren en het 
veilige opereren en de manual en de procedures en checklisten voordat ge gaat 
vliegen. Ja. Dus da’s dan allemaal ook uit de luchtvaart. Dat zorgt da ge veilig 

gaat opereren, maar dat is niet alles. Stel dat er dan toch ‘ne keer iets gebeurt of 
bijna iets gebeurt en da’s nog belangrijker euhm hoe gaat ge daarmee om? 
Hebt ge een systeem da ge daaruit kunt leren? Hebt ge een systeem da ge die 
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informatie kunt delen met andere operators? Zoals we in de luchtvaart allang 
kennen: air crash investigation. Ja. Air crash da kent ge, eh, dat programma? Ja 
ja. Air crash investigation is een programma een voorbeeld van hoe da we in de 

luchtvaart met safety omgaan. Niet het eerste dat we gaan doen, is wijzen van 
gij zijt verantwoordelijk, gij zijt de schuldige. Op da moment dit moment zitten we 
met de drones een beetje in dat verhaal alles moet geregistreerd worden, uwen 
drone is geregistreerd, als d’r iets gebeurt gaat de luchtvaartinspectie zeggen 
van ‘ah gij zijt stout geweest, u gaan we straffen’. Ja, nee! Dat is niet het idee 
van safety in de luchtvaart. Het idee van safety in luchtvaart toegepast op 
drones, dat zou zijn: vandaag ga ik vliegen boven Schellebelle, ik ga daar wat 
foto’s pakken en ja ik kom daar bijna iets tegen, maar d’r is niets gebeurd. Maar 
ik kom toch bijna iets tegen dat eigenlijk toch wel gevolgen had kunnen 
hebben. Mhm. Wat dan zou moeten gebeuren en waar dat we toe zouden 

moeten komen, is da gij uit eigen beweging een safety en veiligheidsrapport 
maakt en dat die informatie gedeeld wordt met Brussel met de 
accident investigation unit met de GLV met de scholen die opleiden, met 
de euh andere operators, zodat ik ‘ne keer, op het einde van de maand kan zien 
van wie is er nu bijna wat allemaal tegengekomen: ‘Ah, shit, da’s dus eigenlijk 
wel iets om op te letten, want stel da ik da ga doen in dezelfde omstandigheden 
dan moet ik wel zien dat ik dat ook niet tegenkom’. Dat is safety. Dat is 
veiligheid in luchtvaart en daar moeten we geraken, maar daar staan we 
natuurlijk nog lang niet op dat punt staat de dronewereld als de luchtvaart 
misschien vijftig, zestig jaar geleden. Nu dat gaat vrij snel komen, hoor, maar die 
systemen gaan we moeten wel, allez, hoe beter dat dat soort systemen 
geïntegreerd wordt en ik hoop dat bedrijven zoals …, waar dat de CEO of een 
van de CEO’s zelf een vliegschool gehad heeft tot vier jaar geleden… Mhm. Ik 

heb nog maar contact met hem daarover euh ik heb in zijn vliegscholen 
een safety management system opgezet, da is iets wat da ook in die 
dronewereld kan kan toegepast worden en hopelijk ook snel ingang gaat vinden 
en dan kunnen we zeggen van ok, veiligheid die wordt op een zodanige manier 
gegarandeerd da we meerdere drones gaan tegelijk kunnen tolereren, da we 
drones kritische dingen kunnen laten doen, da we met andere woorden 
veiligheid kunnen garanderen. Als ge die veiligheid niet kunne garanderen in 
uwen dronewereld, ja dan moet het inderdaad zodanig gereglementeerd 
worden, da ge nie kunt opereren, da’s mijn idee daarrond ja veiligheid. Dus 
eigenlijk is’t eerder da mensen, dat die dronewereld uit alle fouten die d’r 
gebeuren zou moeten leren. Alle problemen… Wel, da’s een aspect van 

da safety management system, maar als ge daar meer over wilt weten moet ge 
ne keer googelen ‘safety management systeem, sms’ dus ge hebt sms of sms 
luchtvaart euh ge hebt natuurlijk sms short message service, dat heeft daar 
niets mee te zien het is safety management system en dat is iets da dat euh ja 
dat in de klassieke luchtvaart allang intrede gevonden heeft maar dat nog lang 
bijna nergens niet staat in de dronewereld, maar wat er wel voor kan zorgen da 
we heel snel een veilige manier van opereren hebben. Mhm. En laat ons eerlijk 

zijn, daar zijn we het allemaal over eens, eh, da we het toch op een veilige 
manier moeten kunnen doen, want als het niet op een veilige manier kan ja 
dan euh ook naar beveiliging, surveillance, politiediensten, euh ge ziet wel eh ze 
hebben daar ook waarschijnlijk wel stoten tegengekomen waar dat ze dan zelfs 
mensen in gevaar gebracht hebben. Ze hebben met hexacopters gevlogen met 
carbon blades. Als zo ne carbon blade door uwen nek gaat is’t gedaan, eh. Ja, 
ja. De halsslagader is door en dus ge kunt echt wel serieuze gevolgen hebben, 

een ander voorbeeld als ik met mijnen airbus afkwam gisteren van Malaga . Da 
was een uur ’s nachts, dus er was weinig vliegverkeer dus we hebben daar 
mogen vliegen tegen 330 knopen tot hier zijn we gepasseerd en dan afgedraaid 
via euh ja het hellend vlak van ronquières om zo te landen in het noorden. Wij 
volgen daar 300 knopen, dat is ongeveer 600 km/u, als tegen 600 
km/u nen drone van twee kilo tegen uwen airbus vliegt dan is dat een kracht die 
gelijk staat aan een dertig mm kanon. Ja. Nen kogel van een dertig mm kanon. 

Dat is dus een behoorlijke grote en die heeft een impact mv
2
 dus dat is 

kinetische energie, die snelheid is zodanig hoog dat ook een kleine massa bij 
die snelheid, vandaar nen vogel, nen serieuze vogel van een kilo die gaat 
lossendoor uwen asel desnoods ja die energie is heel groot. Da willen we 
natuurlijk niet, eh. Ja. Dus daarom moeten we het veilig kunne opereren of het 

ga niet goedkomen. Genoeg rond veiligheid?  
  

{Beveiliging} Drones kunnen 
gebruikt worden met slechte 

 {Beveiliging} Ja ja zeker. Dan beveiliging, dus eerder de drones zelf. 
Drones kunnen langs den enen kant dus gebruikt worden voor slechte 
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intenties en ook misbruikt 
worden door anderen. Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging?  
  
Opportuniteiten:  

-Men moet aan risk assessment 
doen en risico’s gaan voorkomen en 
ook achteraf gaan nagaan wat kan 
gedaan worden om die weg te 
werken.  

-Checklisten gebruiken 
om overconfidence tegen te gaan 
en veiligheid te verzekeren, te allen 
tijde.  
  
Problemen:  

-Hacking is een bedreiging, alles is 
te hacken en data en beelden 
kunnen dan misbruikt worden.  

-LiPo batterijen kunnen chemische 
branden veroorzaken, dus ook als 
die botst men een vliegtuig.  

intenties of eerder misbruikt worden om ja euh dingen te doen die niet 
mogen. Maar ook drones kunnen in principe kwetsbaar zijn 
voor hacking of andere technologische dingen die daar worden toegepast. 
Ziet u daar opportuniteiten of eerder problemen? Euh ja, laat ons zeggen als 

dienen drone gehackt wordt ja da’s een bedreiging eh, hacking. Niet alleen dat, 
maar de camerabeelden. Als ge nu nen drone koopt, gewoon van het internet 
en ge koopt daar nen nen first person viewset bij, nen fpv set bij. Die signalen 
zijn niet beveiligd, dus als de politie daar boven enen zijn huis hangt en iemand 
in het oog houdt, kunnen als die signalen niet beveiligd zijn, kunnen die 
gecapteerd worden door eender wie en dan kan d’r weer misbruik van gemaakt 
worden, dus als uwen surveillance-drone of uwen beveiligingsdrone ingezet 
wordt voor de beveiliging van mensen zit ge daar heel dicht bij het probleem van 
de privacy. Ja. In feite beelden capteren die niet voor u zijn is een misdrijf en 

dan kunnen die beelden ook misbruikt worden, dus zie ik daar een bedreiging? 
Ja zeer zeker euh, ja een opportuniteit, ja, hacken is niet … Ja maar ja we 
stellen dat algemeen. Beveiliging is dat eh, dus da’s security euh GDPR, eh. 

Het verhaal van GDPR, eh. Privacywetgeving heeft allemaal te maken met de 
dingen beveiligen, maar in dit geval uiteraard ook een grote beveiliging dus als 
ik dienen drone hack of ja ge koopt uwen eigen drone dan en ge vliegt hem 
tegen een airliner rond Zaventem, ja ge kunt daar toch wel wat schade mee 
aanrichten, ja. Die dingen moeten dan toch ook wat controle signalen zodanig 
da ge beveiligd zijn. Nu, da’s ne moeilijken want alles wat dat door mensen 
gemaakt wordt en alles wat dat door mensen geprogrammeerd wordt kunt ge in 
principe hacken. Ja. En kunt ge kraken. Ja, alles. Wij hebben dat ook 
bijvoorbeeld gezien. D’r zijn hackingsbeurzen, d’r was een in Gent 
en euh bijvoorbeeld de nieuwe Windows, ze hadden gezegd dat is niet te 
kraken, dat ding kwam uit, ze zaten daar nen dag en op tien seconden was 
het gekraakt, da ge zegt mhm tot waar gaat uw beveiliging, da’s heel 
beperkt. En als ze dat zeggen van ‘da kan nooit …’ Ja, dat zeiden ze. Da’s een 
heel groot probleem. Ja, ewel, kijk dat is, da’s het probleem, eh. Ewel ja, wat 
wij ook hebben gehoord is dat er een raar ding zit inde wetgeving zit 
eigenlijk, dus als er iemand uwen drone zou hacken, en hij neemt de 
controle over, dan is die persoon eigenlijk verantwoordelijk als er iets 
gebeurt. Degene die overneemt? Ja, dienen die eigenlijk de echte controle 
dan heeft. Ja, maar ja bewijs maar achteraf ne keer da gij da nie waart. Ja, ‘k 
weet het. Da’s een lezing over damage die ik gegeven heb bij *** en hier ziet ge 

het gevolg. Da’s bijvoorbeeld ne gewone vogel, dus op zich is dat nog vrij… De 
Hudson river incident was bijvoorbeeld ook enen daarvan, maar die gaat er dus 
gewoon door en dat is dus eigenlijk nog maar ne vogel dus als uw masse niet al 
te groot is. Dus pakt da gij een snelheid hebt van 250 knopen, dat is ongeveer 
500 km/u, dus das eigenlijk een CTR, de maximumsnelheid, tenzij dat de 
controleur u meer laat doen. Een vogel van twee kilo da geeft dus hetzelfde als 
100 kilo vanop 17 meter te laten vallen, dat is die kracht. Nu, als ge 300 knopen 
hebt en een vogel van 4 kilo, dus dat is al een serieus beest natuurlijk, 
maar nen drone van vier kilo, ja dan zit je zelfs nog in klasse twee zeker, 
eh? Ja. Minder dan vijf kilo. Da’s hetzelfde als een 30 mm kanon da ge qua 

energie krijgt, dus dat dat daar lossendoor gaat natuurlijk dat is nu in de motor 
tot daar toe uwen motor is in frut vaneen. Die moet volledig gereviseerd worden, 
behoorlijk wat kosten. En zo enen motor kost hoeveel? Euh, tien miljoen dollar. 
Dus ’t is dan toch beter als ge goed verzekerd zijt. Euh nu nen drone strike als 
ge dat ertegen krijgt met harde componenten en vooral het feit van 
die batteries. Mhm. Batteries die echt een chemische brand creëren ja dat is 

risk assessment matrix, uiteindelijk als we in de luchtvaart, als de gevolgen 
groot zijn catastrofaal, ook als is de kans heel klein, ga je toch moeten mitigeren 
, ga je d’r iets moeten mee doen. Eu dus dat is ook safety, uiteindelijk gaan zien 
van met operaties die ik doe wa kand’r allemaal gebeuren, da’s eigenlijk 
anticipatief nen lijst opstellen: da zouden we allemaal kunnen gaan hebben, wat 
zijn de gevolgen daarvan en wa is de kans dat da voorkomt. EN al die dingen in 
uwen lijst die hier zitten ja daar ga je best iets mee doen. Nie wachten tot er iets 
gebeurt want hier kunt ge natuurlijk zeggen van we wachten tot er iets gebeurt 
en dan pas gaan we daaruit leren, maar beter is het nog om op voorhand te 
gaan zien wat zou d’r kunnen gebeuren, dat is risk assessment. 
En en euh eigenlijk moet ge risk assessment ook maken voor iedere vlucht die 
ge doet, nu dat is vrij beperkt, want wat is de risk assessment, dat is eigenlijk 
niet meer dan een formuliertje van ‘ik ga daar gaan vliegen en dat is zo dicht bij 
de mensen en en ik zit dan in die of die klasse’, ja, ik zou het moeten zoeken. 
En dat is dus ge kunt daar nog wel veel verder in gaan. Ik denk da we met den 
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tijd da wel moeten moeten doen. Ik weet niet of er hier nog iets relevant in 
stond… Ja, situation awereness, dat is allemaal iets dat we in de luchtvaart al 
jaren mee bezig zijn euh. Maar dat is natuurlijk een probleem, ja, 
commercial pressure, eh: ik moet rap rap dienen foto pakken dus da ge dan 
shortcuts pakt en safety euh en da ge daardoor of euh een beetje overschatten 
van uzelf euh. Daarom da we checklisten gebruiken omda we natuurlijk zelf 
beperkt zijn in ons geheugen overconfidence, rush, een van de ergste 
ongevallen in de luchtvaart is ooit veroorzaakt door euh een combinatie van 
factoren waar amage ook wel bij zit. Ja dat is een voorbeeld van, ja da’s een 
stuk vlees en in uwen propeller ja die gaat er dus gewoon lossendoor als dienen 
draait dus zijt gij dan uw huwelijk aan het filmen en ge onthoofdt de bruid ja dan 
is de fun wel rap gedaan natuurlijk. Ja ja inderdaad. Dat is het idee rond safety. 

IJsbergconcept. Heel veel van de dingen die nog moeten gebeuren die zitten 
onder water en die zien we nog niet, dit zijn de zaken die verborgen zijn of die 
we of die nog niet gebeurd zijn. Het toppeke van de ijsberg is da wa da gebeurt. 
Da wa da gebeurt uiteraard ja dat is bekend, maar d’r is veel meer da nog zou 
kunnen gebeuren en als ge daar iet mee bezig zijn dan gaat dat ook nooit boven 
komen. Dan gaat dat pas bovenkomen op het moment dat het 
gebeurt. Als’t gebeurt. Maar dan kan het te laat zijn, dus dat is een beetje 

concept rond safety wat da we nog in de dronewereld wel het een en 
ander… Ja, oké.  

  

{Andere} Zijn er nog andere, 
belangrijke zaken buiten diegene 
die we al besproken hebben, die 
u ziet als mogelijke 
opportuniteiten en/of problemen 
bij de inzet van drones bij 
surveillance en beveiliging? Hoe 
kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging?  
  
  

{Andere} Dan: euh da zijn de hoofdtopics die we zelf geïdentificeerd 
hebben, euh zijn d’r nog andere zaken die achteraf nu nog denkt van da 
kan een rol spelen… Surveillance en beveiliging. Euh nee ik denk dat de 

meeste dingen daar wel inzitten. Het grootste probleem allez samengevat zal 
zijn zoals voor iedere drone-operatie: kunnen we het veilig doen? En mogen we 
het doen zal in dat soort dingen ook wel te maken hebben met is het ethisch 
verantwoord en hoe zit het met de privacy, dus dat is allemaal aan bod 
gekomen. Euhm IoT.  
  

{IoT} Internet of Things is het 
fenomeen waarbij voorwerpen 
gekoppeld worden aan een 
netwerk en op zelfstandige 
manier data kan uitwisselen. 
Drones worden de toekomst 
van IoT genoemd. Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging?   
  
 Opportuniteiten:  

-Ja het kan werken om alles te 
koppelen en zelfstandig te laten 
werken.  
-Het kan ook dienen om menselijke 
fouten weg te werken.  

-Het kan ook een onderdeel zijn van 
een systeem dat drones in kaart 
brengt, om problemen te 
voorkomen, doordat ze met elkaar 
gaan communiceren, wie zit waar.  

-Alles automatisch laten doen is 
veiliger, aangezien er dan geen 
menselijke fouten meer voor 
problemen kunnen zorgen.  

-Docking stations waar dat drones 
elkaar afwisselen kunnen een 
voordeel zijn.  

-Kan ook als antenne dienen voor 

 {Iot} Ja, dat is het volgende? Euhm ja ons begin van onze masterproef 
ging in principe eerst over… het onderwerp was drones en the IoT en wij 
zijn dan eerder in de richting van beveiliging en surveillance gegaan. Allez, 
da kwam naar boven bij de inzet van die drones aan de kust met 
Noordzeedrones was dat onder andere die daaraan 
samenwerkte. Ja. Euh en we zijn dan eerder in die richting gegaan, maar 
we willen dat toch een beetje daaraan koppelen waar mogelijk. Dus, 
de IoT is het fenomeen waarbij voorwerpen gekoppeld worden aan een 
netwerk en op een zelfstandige manier data kunnen uitwisselen. Drones 
worden ook door sommigen de toekomst van de IoT genoemd. Euhm maar 
langs den anderen kant kan dat er ook voor zorgen dat drones kunnen 
worden gehackt want ja ’t is met het internet verbonden. Euhm ziet u daar 
mogelijke opportuniteiten of eerder problemen in. Is dan IoT het feit dat een 

drone euh ook weer zelfstandig door enen computer aangestuurd bijvoorbeeld 
pakjes gaat leveren en dat soort dingen. Ja en dus eigenlijk kort gezegd 
da nen drone kan verbonden zijn met uwen gsm, met andere dingen, met 
andere toestellen. D’r zijn daar ook mogelijke andere toepassingen binnen. 
We hebben ook gezien…. Ziet ge dan … en wat zij aan het ontwikkelen ook als 
een soort IoT, dan? Ja, mogelijks wel. Want dat is ook het gekoppeld zijn van 

drones onderling en met ik zou zeggen noodzaak. We moeten in die richting eh 
da drones da bekend is waar dat ze vliegen, wanneer dat ze vliegen: da ze uit 
mekaar gehouden worden en gescheiden worden van de andere luchtvaart. Dus 
als ge dat ziet als zijnde IoT euh het koppelen van alles en een aantal taken 
zelfstandig kunnen doen ja eh zolang als dat er genen manipulator achter die 
knoppen zit die menselijk is maar nen computer die stuurt van A naar B denk ik 
dat de veiligheid nog meer zal gegarandeerd zijn dan dat we die menselijke 
fouten daarin hebben. Euh den drone die ik gekruist heb was denk ik puur mijn 
eigen fout, ik had de controller, had ik in een case gestoken met schuim om hem 
te beschermen, maar die schuim was niet voldoende rekbaar, dus die had op 
die levers gedrukt. Een lever is in de vlucht gewoon afgebroken waardoor dat 
die ne full deflection command gehad heeft en ik heb gepanikeerd en dus dat is 



 

37 
 

netwerk te verdelen op moeilijk 
bereikbare plaatsen. Grote 
meerwaarde aangezien ze i.v.m. 
satellieten veel goedkoper zijn.  
  
Problemen:  

-Beveiliging tegen hacking en de 
technologie moet op punt staan voor 
we drones zelf kunnen laten 
vliegen.  
-Drones in de lucht voor 

bijvoorbeeld internet of surveillance 
kunnen hinder creëren.  

menselijk. Had het op dat moment ne computer geweest die dat spel bestuurd 
had, hij had waarschijnlijk nooit gecrasht geweest. Nee, die had gewoon stil 
blijven hangen. Dus, ja dat zijn opportuniteiten ja. Ik denk ook da we als 

mensen moeten beseffen da we beperkt zijn, zeker in het begin als we er weinig 
ervaring mee hebben en dat het dan gewoon veel veiliger is om veel dingen op 
automatisch te zetten, tenzij wedstrijden eh als het gaat over figuren maken in 
de lucht en acrobatie uiteraard dan niet. Maar ik denk voor heel veel 
toepassingen zoals pakjes en al die dingen zal het ook 
geautomatiseerd euh zijn, zal er daar niemand achter nen computer zitten 
bij Coolblue die dienen drone bestuurt. D’r zal een controlekamer zijn waar dat 
al die dingen automatisch gaan gebeuren. En als de technologie en de 
beveiliging en het vermijden van hacking op punt staat kunnen we daar niks 
tegen hebben eh. Ja, oké. Vliegroutes kunnen gekozen worden afhankelijk van 

waar dat er weinig bewoning is en zo, boven velden en wat weet ik al. Dat is 
allemaal perfect mogelijk. Vlaanderen is dicht bebouwd, maar ik denk dat daar 
wel mogelijkheden zijn. Wel ja we zagen daar ook andere dingen 
zoals swarms van drones. Swarms. Dus drones die worden ingezet, maar 
ze zijn met elkaar verbonden. Ah figuren. Time Magazine heeft daar zoiets in 
de lucht. Wel ja, maar het gaat ‘em niet zo over het vormen van figuren, 
maar eerder als een soort van zwerm inzetten zodat ze elkaar kunnen 
aflossen. Als er enen een batterij leeg is… Dus eigenlijk de combinatie van 
drones samen en hun eigen managen …. Ja ja ja, zeker. Als ze zien van de 
energie is bijna op, d’r gaat nen anderen gaan opstijgen die eigenlijk 
perfect de plaats inpakt van dienen enen. Ah ja, uiteraard, dat is gewoon het 

gebruik van de technologische mogelijkheden. We hadden daar gezegd: een 
van de problemen is autonomie voor batterijen. Als ge gij een systeem hebt da 
ge gij met twee of drie drones een soort van docking stations da ge volledig 
autonoom uwen beveiliging en d’r moet daar niemand mee bezig zijn ja 
uiteraard da zal, zolang dat die autonomie geen probleem is, da’s zeker een 
meerwaarde. Maar ook daarna, eh. Mhm. Je krijgt een systeem 

da da autonoom draait en zijn ding doet want waarin zijt ge geïnteresseerd? Da 
zijn die beveiligingsbeelden en als ge gij u daar niets van moet aantrekken en 
ondertussen trekt dat spel zijn plan, ja uiteraard. Wel ja, d’r was ook nog een 
ander idee. Wel d’r worden veel onderzoeken gedaan en veel zotte ideeën 
uitgevoerd zoals het verspreiden van internet via drones. Da ze zeggen 
voor als er van de ene plaats naar de andere plaats zetten we drones en 
die sturen elke keer het signaal verder door. Dat is ook een mogelijke 
toepassing. Repeaters. Da’s een soort van repeaters. Ja. Maar dat is eerder 
om dan moeilijk bereikbare plaatsen tijdens rampen te kunnen toch 
voorzien van een soort van internet, netwerk. Ja, ja. Dat er toch 
communicatie kan zijn. Tot hiertoe gebeurde dat met wagens met antennes 

van op de grond, maar dan moet ge al heel hoog gaan om uw bereik te 
vergroten als ge da met nen drone kunt doen … Ja, da’s… Da was nog maar 
een mogelijke toepassing die we hebben gelezen want ze zijn d’r nog veel 
aan het experimenteren omdat ze ook niet weten van uw signaal gaat ge 
een stuk verliezen langs den enen kant misschien en ’t is te zien hoe 
dat ge dat gaat uitwerken eh. Frequenties eh. Ik denk dat dat een zaak is van 

frequenties, maar dat dat allez, het is mogelijk eh, die dingen kunnen soms 
tegenwoordig tot meerdere kilometers beelden doorsturen naar beneden, al of 
niet beschermd, maar toch als ik met mijnen controller, dat is een 
simpele Phantom 4, euhm, die laatste versie van een jaar geleden, de pro plus. 
Als ik zie die beelden die ik op dienen controller binnenkrijg, hoe stabiel dat dat 
is en en je kan dat zelfs real time gaan doorsturen via internet moest je 
willen. Euh als ge dat beeld ziet dat is dat is ja… Dus het is mogelijk om aan die 
frequentie vlot dingen door te sturen. Da wilt zeggen als ik daar op honderd 
meter hoog hang, ja dat is eigenlijk een antenne van honderd meter hoog. Gij 
staat eronder en vandaar kan die nog veel verder geraken, line of sight, dan da 
ge gij van op de grond zou kunnen doen dus dat is inderdaad, ja, zeker voor 
radioverbindingen een grote meerwaarde, voor stabiele verbindingen te hebben. 
Dat is eigenlijk een beetje waar da ge satelliet ook voor gebruikt, maar waar dat 
een satelliet natuurlijk veel duurder en minder praktisch is dan snel 
efkes nen drone honderd meter de lucht insturen. Ewel ja, dat is eerder snel 
inzetbaar. Je hebt ook het idee wat dat Facebook dan heeft van 
die luchtballons: da zit in de lucht, da zijn eigenlijk ook een soort van 
drones. Die zouden rondvliegen. Neerkomen wanneer da ze nie meer 
werken eigenlijk, maar ja op een gecontroleerde manier. Ja. Uiteraard, 
maar die eigenlijk internet zouden kunnen voorzien. In plaats van een 
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satelliet stuurt ge dat ding naar boven, is goedkoper en toch… En 
uiteindelijk bereikt ge er uw doel ook me, eh. En redelijk snel inzetbaar. Ja, 

waar dat natuurlijk die kanttekening bij is, stel in deze wijk doet dat 
iemand. Allez stel nu dat dat hiet moeilijk bereikbaar zou zijn of zo, dan ja, een 
satelliet ziet ge nie en dat signaal ziet ge niet, dat is onzichtbaar. Daar hebt ge 
geen last van. Dienen drone gaat natuurlijk weer hinder creëren misschien voor 
sommige mensen die daar… Maar ja dat is met windmolens ook eh, we krijgen 
een deel van onze elektriciteit via onze windmolen en dat is not in my backyard 
eh. Ja ja. Als dienen vanachter in mijnen tuin staat heb ik daar hinder van dus ik 
wil dat niet. Welja in principe da’s wel een ding. Mijn pa bijvoorbeeld was 
daar vre mee bezig. Die zei ‘ja we moeten dat eigenlijk kunnen zetten in 
onzen hof. Ge hebt zo van die kleine compacte. Da wordt in Nederland 
gepromoot, maar in België moogde nie. Nee. Nergens. En langs den 
anderen kant is België een en al koterij. Ja, d’r staat vanalles da nie mag. Als 

ge gij dan uw eigen energie wilt opwekken dan nee, ge moogt ook niet zomaar 
een antenne op uw dak zetten, blijkbaar moogt ge tot maximaal de hoogte of ge 
moet dan een aanvraag… Stel nu dat eer vanachter dienen hof is prachtig en ’t 
is hier heel rustig. Stel nu dat mijnen gebuur nu op dertig meter of veertig meter 
ne windmolen gaat zetten die daar lawaai maakt dan is dat ook weer niet zo 
rustig als dat ik heir nu zit en we zijn hier eigenlijk wel komen wonen ook voor 
die rust dus. Ja, ik weet het. Maar dan zit ge dicht bij ‘not in my backyard’, eh. 

Het is nodig en we staan d’r ethisch achter totdat het in uwen eigen hof 
gebeurt. Ja.  

  
  

{DaaS} Drones of bepaalde 
applicaties van drones zouden 
kunnen ingezet worden door 
bedrijven die ze zelf niet bezitten 
of zelfs niet bedienen. Dit 
fenomeen wordt Drones as a 
Service (DaaS) genoemd. Ziet u 
een toekomst in DaaS voor 
beveiliging en surveillance? 
Waarom wel/waarom niet?  
  
Opportuniteiten:  

-Ja, DaaS is een opportuniteit. 
Iedereen heeft zijn specialiteit en 
misschien is het beter dat een 
bedrijf zich specialiseert (licentie, 
drones, opleiding) end at anderen 
hun diensten inhuren.  

-Gewoon inhuren wat nodig is de 
beste optie, kost minder tijd, geld en 
administratie. De factuur komt 
gewoon binnen.  
  
Problemen:  

-De politie moet geen opleiding 
hebben en hebben zo ook al drones 
gecrasht.  
-Vaak wordt er slecht omgegaan 

met de LiPo batterijen en 
professionals weten wel hoe het 
moet.  

{DaaS} Oké. Dus dat was IoT. De laatste vraag is drones as a service, da 
heeft u ook al ergens kort aangehaald in het begin. Ja, laat ons dat voor de 
politie laten doen en niet de politie zelf laten doen. Drones of bepaalde 
applicaties van drone zouden kunnen worden ingezet die niet zelf die 
drones bezitten of zelfs niet eens bedienen. Euhm dit fenomeen wordt ook 
wel drones as a service genoemd. Euh zoals da ge software as a service 
en al die andere hebt euhm hierbij was er ook nog de uitleg van 
een cloud platform da zou kunnen werken waarbij dus eigenlijk 
enen done kunt bestellen van thuis uit allez van op het bedrijf we hebben 
hier zo een drone met die applicaties met die camera’s erop die voor ons 
daar gaat patrouilleren op dat moment. Ja, toekomst, ja uiteraard. Investeren 

in de toekomst die we hier nu laten passeren hebben van euhm afwisselen van 
mekaar, meerdere drones, de batterijen, meerdere drones voor beelden door te 
sturen, beveiligen, en wat weet ik allemaal. Dat is een specialiteit, dat is niet 
evident om zomaar een bedrijf om te zeggen we gaan daarin, je moet die 
mensen opleiden, je moet een licentie hebben. Dus laat ons dat inderdaad 
aanbieden als service en zeggen van dienen dag om uur, ok, we gaan er zijn. 
Dat hebt ge nodig. Voilà, dat kost zo veel. Hier is de factuur. Ja, ik denk dat dat 
veel, allez, ik denk op dit moment zijn er wel mensen die daar ook wel 
mee wa beginnen. Zoals de politie zo een beetje, eh. Ze beginnen daarmee en 
zo van oh tof eh we gaan dat doen en dat heeft mogelijkheden en voilà hier is 
uwen drone en ja toch niet zoo evident dus we gaan dat misschien toch aan een 
specialist euh ah overlaten en we gaan ze … Een van de dingen waar ik ooit 
aan dacht is stel ge hebt een aantal politiezones of de brandweer of gelijk wat 
ge hebt een aantal spelers hier in de regio die vrij snel inzetbaar zijn 
zoals nen takelwagen. We hebben beelden nodig op die plaats: zo van ‘hop, 
daarnaartoe’. Achteraf sturen we de factuur. Ik denk dat dat, tenzij da ge het als 
entiteit binnen uw organisatie, een dronecell, bijvoorbeeld uitbouwt op een 
bepaalde manier maar da je dan ook op een professionele manier ermee moet 
bezig zijn. Tenzij da ge da niet doet, maar dat wordt al vrij snel duur voor dat 
soort van dingen, als da ne keer voor een fotoke is uit de lucht maja dan nog ge 
moet een licentie hebben euh als ge het legaal wilt doen. Ja, dat komt daar 
allemaal bij. Ja, alleen al die licentie en toelatingen, ja het ligt hier allemaal, dat 

is toch niet evident geweest. Ik dacht in het begin van ‘de theorie en het 
examen, dat gaat het moeilijkste zijn”, maar euh nee, uiteindelijk is het gans de 
administratieve rompslomp, de aanvragen en zo daarbij die het meeste 
kopzorgen bezorgen. Dus eh, besteed dat uit, eh. Ja, wel ja, dat hebben we 
ook redelijk veel als antwoord gekregen. Ja want we hebben ook gehoord 
binnen de politie. D’r zijn een heel beperkt aantal zones die d’r toch mee 
bezig zijn. Blijkbaar in Limburg is er een zone die zei van ja wij doen da. 
Dan ja, Brussel, logisch langs den enen kant. Maar voor de rest is er niet 
veel intentie om dat echt professioneel… Ja. op een goeie manier te gaan 
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doen. Een goeie vriend van ons die is bij het Rode Kruis en ik heb 

hem van’t weekend de vraag nog gesteld of of twee weken terug. Ik zeg ja hoe 
zit dat nu met het gebruik binnen het Rode Kruis en de politiediensten en ja zegt 
hij ze zijn daarmee begonnen maar dat was niet zo een succes. Ik zei ‘Ah ja, en 
waarom. Allez, waarom dat is toch goeie technologie’; ‘Ja, ze hebben er toch 
blijkbaar wat gecrasht.’. Het ging hem dan over een training waar da ze door 
de politiediensten gebrieft werden wat dat zij als Rode Kruis medewerkers 
mochten doen in het geval van terrorisme en zo of wat weet ik al of waar dat ze 
voor moesten opletten. Bij de eerste hulp gelijk of bij aanslagen en euhm daar 
stelden ze de vraag ‘kwam het te pas van die drones?’ en ze zeiden ‘ja, dat was 
niet zo een succes’. Dat is begrijpelijk, eh. Ja. Waarom moeten wij dit allemaal 

doen, allez, ik als lijnpiloot, ik zit sinds 99 in de luchtvaart maar toch vind ik dit is 
heel nuttig geweest, die opleiding. LiPo-batterijen, alleen al weten al hoe dat 
een LiPo-batterij eigenlijk in elkaar zit, dat is dat is iets die dat in de Media Markt 
gaat kopen, die is daar niet mee bezig. Dat is een feit. De constructeur euh den 

verkoper rond Brugge, daar is zo een bedrijf dat heel veel drones verkoopt, die 
zegt ge wilt niet weten, ik krijg minstens een keer om de maand ergens een 
melding van een tuinhuis dat in de fik gegaan is of zelfs een huis dat is 
uitgebrand is omwille van het verkeerd gebruik van LiPo-batterijen. Amai. Dat is 
veel eh? Dat is waar. Euh mensen, ge leest dat soms ook op facebook en van 

die filmpkes en zo, mensen die zo nen segway of nen hooverboard wat da 
wij carrement weigeren aan boord, ge moogt da niet meepakken eh op een 
lijnvliegtuig. Waarom? Omwille van die batterij. Die steken da ’s nachts i de prise 
en dat spel oververhit, ontploft of of gaat in de fik en dat creëert direct instant 
een temperatuur van meer als 1200 of 1300 graden, wa da ge nie kunt blussen, 
niet zomaar. Dus ne lipo moet ge in ne speciale bag steken of in ne 
munitiekoffer of in iets da nen brand kan ne tijd inkaderen euh ja hoeveel 
mensen gaan dat doen? Ne portable, zo ga ‘k ik mijnen portable nooit 
achterlaten want dit is brandbaar en heir zitten lithium ion batterij in. euh er 
zijn filmpkes op het internet te zien van als da fikt, ge kunt dat niet zomaar 
uitkrijgen, eh. Ge moet daar niet efkens wa water opkappen met een glas en 
da’s uit nee nee, ge moet daar blijven liters water op kappen om dat te blijven 
blussen. Ja. Dus da’s iets waar da mensen totaal niet bij stilstaan, maar allez ja, 

wij denken natuurlijk verder van wat als, what if en dan euh soit dus inderdaad 
laat ons dat maar als service doen, dan moeten die bedrijven zelf hun bedrijf 
niet in de fik steken met lipokes, dus dan kunnen ze dat overlaten 
aan… Dan is’t nen anderen. … aan de professionals. Voilà. Oké.  

  

  

  Interview 5  8.2.5
  

{Expertise} Hoe beschrijft u uw 
kennis over het gebruikt van 
Drones bij beveiliging en 
surveillance? Welke functies heeft 
u daarbij gehad?  

Inspecties met behulp van 
gespecialiseerde camera’s.  

Als onderzoeker aan de Koninklijke 
militaire school.  

 {Expertise} Hoe beschrijft u uw kennis over het gebruikt van Drones bij 

beveiliging en surveillance? Welke functies heeft u daarbij gehad? Ik ben 

met het bedrijf bezig samen met een collega, om er iets bij te doen, dit staat nu 
op de achtergrond. Wij deden daar vooral inspectie mee, met behulp van 
speciale camera’s, waar wij mee overweg kunnen en data uit kunnen halen, 
wat anderen niet kunnen. Wij zijn niet bezig met het nemen van foto’s, dat is 
ons ding niet. Hoofdzakelijk werk ik als onderzoeker bij het KMS (Koninklijke 
Militaire School) waar ik onderzoek doe naar manieren om beelden over te 
brengen, op een beveiligde manier, met drones.  

{Sector} In welke sector heeft u 
expertise opgedaan?  
Militair en daarbinnen onderzoek  

 {Sector} In welke sector heeft u expertise opgedaan? Vooral militair en 

daarbinnen onderzoek.  

{JaarDrones} Hoeveel jaren 
praktijkervaring heeft u met 
drones?  
2 Jaar  

 {JaarDrones} Hoeveel jaren praktijkervaring heeft u met drones? Goh een 

goeie 2 jaar.  

{JaarBeveiliging} Hoeveel jaren 
praktijkervaring heeft u met 
surveillance en beveiliging?  
Geen  

 {JaarBeveiliging} Hoeveel jaren praktijkervaring heeft u met surveillance 

en beveiliging? Met beveiliging heb ik niet echt ervaring.  

  

{Algemeen} Welke opportuniteiten 
of problemen kunnen zich volgens 
u voordoen bij de inzet van 
drones voor surveillance en 
beveiliging?  

 {Algemeen} Welke opportuniteiten of problemen kunnen zich volgens u 

voordoen bij de inzet van drones voor surveillance en beveiliging? Hoe 
kan dit volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging? Batterijduur blijft een probleem, meestal werken ze maar 20 a 25 
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Opportuniteiten:  
-Goedkoper dan helikopters.  
-Snel inzetbaar, maar kan beter.  
  
Problemen:  
-Beperkte batterijduur  

-Wetgeving zeer streng naar 
inzetbaarheid, zou zeker soepeler 
mogen.  

minuten. Deze zou zeker omhoog moeten in de toekomst. Ze zijn zeker 
inzetbaar bij surveillance en beveiliging, al is de wetgeving wel heel streng, zo 
moet men een aanvraag indienen om drones te kunnen gebruiken, het moet 
geregistreerd staan. De wetgeving zou zeker soepeler mogen, zodat ze sneller 
inzetbaar worden. Ze zijn vooral goedkoper inzetbaar dan helikopters, welke 
duizenden euro’s kosten per keer ze worden ingezet.   

{Technologie} In de literatuur 
wordt beschreven dat de volgende 
generatie drones (generatie 
7) veel meer capaciteiten zal 
hebben, maar wordt er ook 
vermeld dat de huidige generatie 
nog beperkingen heeft. Hoe kan 
dit volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging?   
  
Opportuniteiten:  

-Autonome drones, mag nog niet 
aangezien er altijd een bestuurder 
moet zijn.  
  
Problemen:  
-Beperkte batterijduur.  

 {Technologie} In de literatuur wordt beschreven dat de volgende 

generatie drones (generatie 7) veel meer capaciteiten zal hebben, maar 
wordt er ook vermeld dat de huidige generatie nog beperkingen 
heeft. Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren 
voor de inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging? Kwa problemen hebben we bij de technologie voornamelijk de 

batterijduur die beperkt is. Naar opportuniteit bieden autonome drones zeker 
mogelijkheden. Dit is in principe nu al mogelijk, maar men wil het niet 
aangezien men dan niet direct weet wie verantwoordelijk is. Men wil niet dat er 
zich problemen voordoen en dus wil men er constant zeker van zijn dat ze 
bestuurd worden.   

{HuidigeWetgeving} In de 
Belgische wet spreekt men over 3 
klassen, die drones indelen en de 
verplichtingen regelen. Wat denkt 
u over de huidige wetgeving die 
van toepassing is in België en 
Europa? Hoe kan dit volgens u 
een opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en 
beveiliging?   
  
Opportuniteiten:  

-Automatisch systeem voor drone 
registratie.  

-Snellere inzetbaarheid zou heel 
goed zijn, dan kan het ook bij 
bijvoorbeeld ongevallen gebruikt 
worden, waar men nu 2 weken 
ervoor een aanvraag moet doen.  
  
Problemen:  

-Huidige wetgeving is overkill, ze 
gaan uit van veel bedreigingen.  

-Alles moet geregistreerd worden bij 
DGLV, maar dat kan weken duren.  

-Voor onderzoek zeer moeilijk, wordt 
vaak afgekeurd omdat er geen kader 
voor is.  

 {HuidigeWetgeving} In de Belgische wet spreekt men over 3 klassen, die 
drones indelen en de verplichtingen regelen. Wat denkt u over de huidige 
wetgeving die van toepassing is in België en Europa? Hoe kan dit volgens 
u een opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en beveiliging? De huidige wetgeving is een beetje 

overkill. Ze gaan ervan uit dat er zeer veel bedreigingen zijn en ze zijn vrij 
onzeker. Alles wordt gelimiteerd om problemen te voorkomen. Bij de DGLV 
moet alles geregistreerd worden, maar dat helpt niet, het kan soms weken 
duren om een aanvraag goed te keuren. Eerst zaten er maar 2 mensen die alle 
aanvragen moesten verwerken, en dan mag er al niemand ziek zijn. Collega’s 
zeiden het ook, het duurt veel te lang. Een automatisch systeem zou beter zijn. 
Er zijn mensen mee bezig die ervoor proberen te zorgen dat drones 
automatisch opgemerkt worden. Er was een voorval van het gebruik van een 
drone in Brussel aan de VRT. Die persoon moest aangeven aan de 
controletoren van Zaventem wanneer hij begon en eindigde, en die persoon in 
de controletoren verwachtte dat niet. Het was tot voor de Belgische wetgeving 
er kwam, verplicht om te melden aan de controletoren of je mocht of niet. Nu 
geldt dit nog steeds voor wanneer men bijvoorbeeld op de luchthaven van 
Zaventem wil werken met een drone. Dit geldt nog steeds in het buitenland, 
waar nog geen dronewetgeving is: Werken met drones moet verplicht worden 
aangevraagd aan de verantwoordelijken.   
Voor onderzoek is het nog steeds zeer moeilijk, je moet een aanvraag doen, 
maar die kan worden afgekeurd aangezien daar momenteel geen kader voor 
is.   
De opvatting van de regering vs het leger is zeer verschillend, voor civiele 
doeleinden wil men drones verbieden voor de veiligheid, stel dat een drone 
neervalt, er stopt een motor met werken,… Bij een quadcopter is dat een groot 
probleem, die stort neer. Bij een hexacopter zal je nog kunnen landen, maar 
toch wil men vooral die grote tegengaan omwille van de mogelijke schade. 
Binnen het leger stellen ze slechts 1 vraag: Zit er een camera op, want als die 
iets filmt, wat dan? En zegt ge neen, geen camera, dan is het in orde. Er was 
eens een test met een drone, komt daar gewoon enen onder lopen, ze hadden 
niet eens gestuurd of laten weten dat er dronetest door gingen en ze vonden 
dat geen probleem.  
Een ander voorbeeld kan de inzet van drones zijn door nieuwsreporters, tot 
voor de Belgische wetgeving deden die maar op, en konden zij elke moment 
beelden gaan schieten bij ongevallen op bijvoorbeeld de autostrade. Nu zouden 
ze dat altijd moeten aanvragen, een week op voorhand, wat niet kan, men kan 
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geen ongevallen plannen. Dit zag dus een grote terugval, nu wordt dit, 
voorlopig, niet meer gedaan.  
  

{ToekomstigeWetgeving} Eind 
2018 komt er een nieuwe 
dronewetgeving bij op Europees 
niveau om de nieuwe 
ontwikkelingen op te vangen. Hoe 
kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en 
beveiliging?  
  
Opportuniteiten:  

-Kan verbeteren, zo worden 
recreatieve drones toch al tot 800 
gram, wat het al beter maakt.  
  
Problemen: / 

 {ToekomstigeWetgeving} Eind 2018 komt er een nieuwe dronewetgeving 

bij op Europees niveau om de nieuwe ontwikkelingen op te vangen. Hoe 
kan dit volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en beveiliging? Dit kan zeker 

een verbetering zijn, momenteel is het zeer streng in België. De categorieën die 
Europees waarschijnlijk voorgesteld zullen worden, zien er goed uit. De open 
categorie lijken zeker goed voor de recreatieve inzet en is beter afgesteld, tot 
op 800 gram geloof ik, wat al beter is voor recreatief gebruik en dan kan je toch 
al de kleine DJI’s gebruiken voor een aantal dingen. De rest ziet er ook vrij 
goed uit.   

{Privacy} Een aspect dat vaak 
wordt aangehaald wanneer men 
over de inzet van drones spreekt 
is privacy. Hoe kan dit volgens u 
een opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en 
beveiliging?   
  

Men moet de privacywetgeving 
respecteren, dit staat los van de 
drones.  
 

 {Privacy} Een aspect dat vaak wordt aangehaald wanneer men over de 
inzet van drones spreekt is privacy. Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid van drones 
voor surveillance en beveiliging? Privacy hangt volgens mij samen met het 

gebruik van camera’s en staat los van drones op zich, drones kunnen een 
camera hebben, maar ook niet. Men moet gewoon de privacywetgeving 
respecteren wanneer men beelden schiet.   

   
  

{GDPRWetgeving} Op 25 mei is de 
GDPR-wetgeving in voege 
getreden, deze regelt data captatie 
en opslag. In de literatuur werd 
deze uitvoerig besproken, het 
effect ervan valt echter nog af te 
wachten. Hoe kan dit volgens u 
een opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en 
beveiliging?   
  

Kan Invloed hebben, maar niet 
genoeg kennis van.  
 

 {GDPRWetgeving} Op 25 mei is de GDPR-wetgeving in voege getreden, 

deze regelt data captatie en opslag. In de literatuur werd deze uitvoerig 
besproken, het effect ervan valt echter nog af te wachten. Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en beveiliging? Ja, die kan invloed hebben, 

maar ik weet er te weinig van, ik weet dat ze is in werking getreden, maar dat is 
alles, ik moet mij er eens in verdiepen.  

  

{Ethisch} In de literatuur 
bespreekt men het ethische 
aspect van drones uitvoerig.   
Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en 
beveiliging?   
  
Opportuniteiten: / 
  
Problemen:  

-Inzet van drones op een onethische 
manier kan gebeuren, maar beperkt.  

-Drones kunnen voor spionage 
ingezet worden, maar ze zijn 
momenteel nog te luid, tenzij ze heel 
hoog vliegen.  

 {Ethisch} In de literatuur bespreekt men het ethische aspect van drones 
uitvoerig.  Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren 
voor de inzetbaarheid van drones voor surveillance en beveiliging? Dit is 

voor mij een probleem, maar in principe zal dit niet echt gebeuren door de 
overheid. We leven niet in een politiestaat, waar men specifieke groepen 
gaat targetten. In principe is het zelfs niet efficiënt, je kan beter camera’s 
installeren over de gehele zone, zeg nu bijvoorbeeld Schaarbeek. Voor de 
duidelijkheid, ik ben er tegen om dat te doen. Vooral militair kunt ge dat dan 
bekijken, zo zijn er verscheidene landen die zeggen: “wij zetten drones in, in 
conflictgebieden en wij willen onze bestuurder ook in dat gebied.” De 
bestuurder heeft dan contact met de bevolking, wat er echt gebeurd en gaat er 
mee in op, het is niet zoals een nine to five job waarbij je snel u ervan af kunt 
maken en snel iets bombarderen en dat kan de bedoeling niet zijn. Andere 
landen doen dat niet, wat soms vragen oproept. Spionagedrones lijkt mij nog 
niet iets dat echt kan gebeuren, ze vallen sterk op en zijn veel te luid, zoals een 
kleine grasmachine. Maar natuurlijk is het wel mogelijk als ze op voldoende 
hoogte vliegen, buiten het gezichtsveld.  

{Veiligheid} Drones kunnen    
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ingezet worden om de veiligheid 
te handhaven, maar hierbij komen 
ook andere veiligheidsaspecten 
kijken.   
Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en 
beveiliging?   
  
Opportuniteiten:  

-Drones kunnen hier zeker voor 
gebruikt worden.  

-Men zet in op lokaliseren en 
detecteren van drones, en dit moet 
vooral snel verlopen.  

-Men moet vooral voorkomen dat ze 
worden ingezet waar dat niet mag.  
  
Problemen: / 

{Veiligheid} Drones kunnen ingezet worden om de veiligheid te 
handhaven, maar hierbij komen ook andere veiligheidsaspecten 
kijken. Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren 
voor de inzetbaarheid van drones voor surveillance en beveiliging? 

Drones kunnen hier zeker voor ingezet worden, maar natuurlijk moet men 
ermee uitkijken. Naar veiligheid toe werkt men aan systemen om toch tot een 
betere veiligheid te komen. Men zet voornamelijk in op detectie en niet zozeer 
wat dan. Jamming kan natuurlijk, maar het heeft ook zijn beperkingen in 
inzetbaarheid, men wil niet het hele spectrum plat leggen, dus is de 
inzetbaarheid bij de marine of op een basis heel beperkt. Het is beter ze ten 
minste te lokaliseren en opmerken. Er is een idee om drones via sonar te gaan 
volgen, maar dit is vrij traag. Het ligt hem vooral in de snelheid van opmerken. 
Het heeft geen nut te weten dat er één is, je moet hem zo snel mogelijk weten 
zijn. Hem neerhalen is ook geen oplossing, die dingen zijn snel en erop 
schieten is zeker geen goed idee. En als je 1 raakt, dan komt die naar beneden 
en kan hij nog iemand bezeren.  
Men moet vooral voorkomen dat drones worden ingezet op een plaats waar dat 
niet mag, zoals een militaire basis, boven gevangenissen (pakjes droppen), 
boven veel mensen. Maar een drone weghalen boven een stad is dus niet echt 
mogelijk.  

{Beveiliging} Drones kunnen 
gebruikt worden met slechte 
intenties en ook misbruikt worden 
door anderen. Hoe kan dit volgens 
u een opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en 
beveiliging?  
  
Opportuniteiten: / 
  
Problemen:  

-Ze kunnen voor terrorisme worden 
ingezet.  
-Drones kunnen door andere drones 
overgenomen worden, het is moeilijk 
tegen hacken te 

beschermen. Opsporen en 
voorkomen is het beste.  

{Beveiliging} Drones kunnen gebruikt worden met slechte intenties en 
ook misbruikt worden door anderen. Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid van drones 
voor surveillance en beveiliging? Ja, voor terrorisme kunnen ze zeker 

ingezet worden. Zo heeft IS het ook geprobeerd, maar zonder succes voor hun. 
Maar ja, het moet maar eens lukken. Er is ook het geval van in Oekraïne waar 
een drone met een lading een munitiedepot van enkele miljoenen zou hebben 
doen ontploffen. Heel kleine investering voor zo een schade aan te richten. 
Hacken is ook mogelijk, zo kan een drone door een andere drone in de 
lucht overgenomen worden. Dit is een groot risico maar het is moeilijk te 
vermijden. Bescherming tegen hacking is zeer moeilijk, het kan wel. Dit 
voorkomen is moeilijk, zoals hierboven al vermeldt werd, kan men ze best gaan 
opsporen.  

{Andere} Zijn er nog andere, 
belangrijke zaken buiten diegene 
die we al besproken hebben, die u 
ziet als mogelijke opportuniteiten 
en/of problemen bij de inzet van 
drones bij surveillance en 
beveiliging? Hoe kan dit volgens u 
een opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en 
beveiliging?  

Neen 

 {Andere} Zijn er nog andere, belangrijke zaken buiten diegene die we al 

besproken hebben, die u ziet als mogelijke opportuniteiten en/of 
problemen bij de inzet van drones bij surveillance en beveiliging? Hoe 
kan dit volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en beveiliging? Nee, niet echt, 

ik denk dat we de belangrijkste besproken hebben.  

{IoT} Internet of Things is het 
fenomeen waarbij voorwerpen 
gekoppeld worden aan een 
netwerk en op zelfstandige manier 
data kan uitwisselen. Drones 
worden de toekomst 
van IoT genoemd. Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging?   
  
Opportuniteiten:  
-Zeker mogelijk naar de toekomst.  
  
Problemen:  

 {IoT} Internet of Things is het fenomeen waarbij voorwerpen gekoppeld 

worden aan een netwerk en op zelfstandige manier data kan uitwisselen. 
Drones worden de toekomst van IoT genoemd. Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid van drones 
voor surveillance en beveiliging? Ja, ik zie daar wel mogelijkheden naar de 

toekomst toe. De connectie blijft wel een gevaar, eens je een draadloze 
verbinding hebt, kan deze gehackt worden en kan de drone gehackt worden. Er 
zijn experimenten om op lage frequenties te gaan werken, en dus data over 
grotere afstanden te sturen, maar daarbij is encryptie niet echt mogelijk 
aangezien je er niet veel data mee kunt doorsturen. Er zit wel toekomst in, 
maar er komen dus wel gevaren bij kijken.  
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-Draadloze connectie is gevaarlijk 
voor hacking.  

-Encryptie kan, maar niet op lage 
frequenties.  

{DaaS} Drones of bepaalde 
applicaties van drones zouden 
kunnen ingezet worden door 
bedrijven die ze zelf niet bezitten 
of zelfs niet bedienen. Dit 
fenomeen wordt Drones as a 
Service (DaaS) genoemd. Ziet u 
een toekomst in DaaS voor 
beveiliging en surveillance? 
Waarom wel/waarom niet?  
  
Opportuniteiten:  

-Bedrijven kunnen zicht 
specialiseren en anderen huren hen 
in.  

-Goedkoper dan het zelf 
aanschaffen.  

-Geen zorgen over het logboek en 
andere zaken.  
  
Problemen: / 

 {DaaS} Drones of bepaalde applicaties van drones zouden kunnen 

ingezet worden door bedrijven die ze zelf niet bezitten of 
zelfs niet bedienen. Dit fenomeen wordt Drones as a Service (DaaS) 
genoemd. Ziet u een toekomst in DaaS voor beveiliging en surveillance? 
Waarom wel/waarom niet? Dit is zeker een optie naar de toekomst toe, 

sommige bedrijven kunnen hun specialiseren, waar anderen dat niet kunnen. 
Het zal goedkoper zijn dan uw eigen mensen op te leiden om een drone in te 
zetten. Je betaald gewoon een bedrijf om te doen wat zij beter kunnen, zonder 
de zorgen van een logboek, de aanvraag,…  

  

 Interview 6 8.2.6
  

{Expertise} Hoe beschrijft u uw 
kennis over het gebruikt van 
Drones bij beveiliging en 
surveillance? Welke functies 
heeft u daarbij gehad? 

 
Hoofdinstructeur bij de drone 
opleiding: momenteel 3 vakken 
meteo, radiocommunicatie en 
menselijke prestatie. 
Les geven aan politieschool: politie 
en brandweer. 
Veel bezig met testen voor politie 
en brandweer. 

 {Expertise} Dus eerst uw profile euh. Eerst zouden wij graag weten 
wat uw expertise is. Dus hoe beschrijft u uw kennis over het gebruik 
van drones bij beveiliging en surveillance en welke functies heeft u 
daarbij? Ja, ik heb nu alle ik ben euh hoofdinstructeur bij … euhm ik ben 

euh aangesteld door het directoraat luchtvaart als instructeur euh. Ik geef 
de euh theorieles de drie van de vier hoofdvakken voor de klasse 1 piloten 
dus: meteo, radiocommunicatie, menselijke prestaties en euh luchtvaartwet 
niet nee, de eerste drie geef ik wel. Euh, geef euh ook les aan de 
politieschool in Zedelgem voor politie en brandweer. Euh we zijn bezig met 
modules: thermografie euh, inspectie en search en rescue euhm. Dus alle 
op dat vlak alle raakt het altijd wel mijn expertise. Ja. En we doen veel 
testen voor politie en voor brandweer en voor, op basis van het opzoeken 
van personen op basis van, detecteren van branden, crowd control euh die 
zaken allemaal. Ik doe ook de doorstuur van beelden. Dus op die basis euh, 
ik heb nu ongeveer, ik heb nu boven de tweeduizend vlieguren, dus dat is 
al. En ja we gaan daar altijd maar verder in. Dus dat aangaande expertise 
ja. 
 

{Sector} In welke sector heeft u 
expertise opgedaan?  

Search en rescue bij de brandweer.  
 
Opstellen nieuwe opleidingen 
Nu on- en offshore inspectie aan 
het bestuderen. 
Inspectie van zonnepanelen, 
hoogspanningsmasten en gsm 
masten. 

 {Sector} Euh dan uw, de sector in dewelke u uw expertise heeft 
opgedaan, voornamelijk. Euh voornamelijk search en rescue, specifiek 

brandweer, maar nu beginnen we, ik ben nu bezig met de module euh voor 
onshore en offshore. Dus euh inspectie, windmolenparken en die zaken. 
Omdat dat euh offshore, daar zit je dan met een scheepvaartwetgeving en 
luchtvaartwetgeving die mekaar gaan raken en dat is toch iets heel 
specifiek ook omdat de piloten niet enkel certificaten aangaande dat ze 
dronepiloten zijn worden vereist. Maar dat zij er ook, ook wordt er een basic 
safety vereist omdat ze zouden mee mogen met vaartuigen op zee enzo, 
dus dat hangt er, dat is allemaal nog heel euh, het staat allemaal nog in zijn 
begin euh stadion eh. Maar euh ja dus euh voornamelijk dat ik ben nu ook 
bezig voor controle van hoogspanningsmasten en controle van euh gsm 
masten. Ja, ja. Zonnepanelen, dus euh velden met zonnepanelen testen op 
cellen die kapot zijn via thermo grafische camera. Hm. Ja er zijn veel 
toepassingen in, we zijn er ook al veel tegengekomen. 

 

{JaarDrones} Hoeveel jaren 
praktijkervaring heeft u met 
drones?  

5 jaar, 2000 vlieguren. 

 {JaarDrones} Euhm dan, hoeveel jaren heeft u al praktijkervaring met 
drones? Euh ik heb nu euh 5 jaar ervaring. 
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{JaarBeveiliging} Hoeveel jaren 
praktijkervaring heeft u met 
surveillance en beveiliging? 

Geen 

 {JaarBeveiliging} Dan, hoeveel jaar bent u al bezig met surveillance 
en beveiliging? Euhm, 3 jaar. Met drones eh? Ja, het mag ook algemeen 
zijn. Das alle, ik ben via drones in de sector in aanraking gekomen. 

 

{Algemeen} Welke 
opportuniteiten of problemen 
kunnen zich volgens u voordoen 
bij de inzet van drones voor 
surveillance en beveiliging?  

 
Opportuniteiten: 
-Tethered drones kunnen bijna 
24/24 in de lucht blijven en kunnen 
een terrein beveiligen. 
-Met de juiste camera kan je alles 
meten en filmen. 
-Misschien met waterstof vliegen in 
de toekomst. 
-Transponders die kunnen werken 
met een sense and avoid systeem 
om zo botsingen te voorkomen. 
-Camera’s zijn steeds beter en 
kleiner. 
-Slimmere toestellen en daarbij 
Artificiële intelligentie in de 
toekomst. Nu gaan drones al 
aangeven wanneer ze moeten 
terugkomen. 
-Technologie van bemande en 
onbemande luchtvaart gaat naar 
elkaar toegroeien. 
 
 
Problemen: 
-Batterijduur is nog beperkt. 
-Drones kunnen uitbreken en fly 
aways hebben.  
-Binnen KB kan men niet autonoom 
vliegen en moet men visual line of 
sight behouden 

{Algemeen} Dus eerst algemeen, welke opportuniteiten of problemen 
kunnen zicht volgens u voordoen bij de inzet van drones voor 
surveillance en beveiliging? Wel euh één probleem waar da je altijd mee 

strijd, das autonomie. Das een probleem en dan voornamelijk op basis van 
euh de energie die het toestel vraagt en naar surveillance heb je nu die 
tethered drones die opkomen, dus die drones die verbonden zijn aan een 
grondstation en die eigenlijk op die basis kwasie 24u op 24 in de lucht 
kunnen blijven dus op basis daarvan kan je een terrein gaan beveiligen 
door een aantal van die toestellen gaan te plaatsen die dan eigenlijk vanaf, 
eventueel gekoppeld aan bewegingssensoren. Die toestel gaat de lucht in 
en kan eigenlijk beelden doorsturen naar een meldingskamer, kan eigenlijk 
onbeperkt in de lucht blijven als daar beneden een generator staat, zolang 
dat die stroom maakt, kan dat toestel blijven vliegen. Dat heb je natuurlijk 
met euhm toestellen die losvliegen heb je 1 het probleem als ze los vliegen 
dat ze euh kunnen uitbreken, dat je fly aways kan hebben, dat heb je met 
een tethered drone niet. En dat je gebonden bent aan de batterijen. De 
autonomie wordt altijd maar groter, er komen nieuwe batterijen aan, dus dat 
zal nog een keer verdubbelen, maar zelfs dan is dat nog redelijk beperkt. 
Nu met euh de batterijen die we nu al hebben en de toestellen, daje zoal 
pak weg een 35 minuten in de lucht kunt blijven en ja, de meeste 
calamiteiten, binnen de 35 minuten zijn onder controle gelijk bij een ongeval 
of zoiets en of kan er, na 35 minuten kan er op een rustige manier van 
batterijen gewisseld worden. Maar dus de eerste beelden kan men 
doorgeven. Dus dat is eigenlijk op dit ogenblik het grootste probleem, niet 
het probleem van camera’s en, want kzeg het, tegenwoordig kan je alles 
meten, als je de juiste camera erover hangt en je ziet het. Ik heb ook nog 
testen gedaan met thermische camera’s voor het opzoeken van personen 
euhm. Het achtervolgen van personen. De camera’s zijn tegenwoordig 
zodanig goed, daje, als ze over een ijzeren hek geklauterd zijn en ze 
hebben dat hek vastgehouden, daje dat kunt zien en da je ze kunt volgen. 
Ja, amai. Dan heb ik nog een test gedaan in de brandweerschool waarin 

een pompier zijn eigen ging wegsteken en dat ik gewoon kon zien, hij had 
zijn eigen op het laatste moment nog van plaats verzet en op 1 plaats had 
hij heel lang blijven staan, en daar was de grond opgewarmd en kon ik aan 
zijn voetstappen, waar dat hij zat. Dus de camera’s, das het probleem niet. 
Euh, die zijn altijd en die worden altijd beter, maar autonomie, das 1 van de 
problemen. Het kan ook zijn dat in de toekomst wordt afgestapt van die 
batterijen en, dat er met waterstof wordt gevlogen of dat er dus. We hebben 
nu dit weekend. Alle we doen al een tijdje. Het leger moet drones aankopen 
euh wij hebben euh de marine euh component, wij hebben de piloten 
daarvoor opgeleid bij ons en wij zijn betrokken geweest bij of zijn nog altijd 
betrokken bij het testprogramma van de toestellen die zij voor defensie, 
voor de marine gaan aankopen. Dus het eerste toestel dat nu getest 
geweest is en waar dat we hebben mee samen gevlogen op de marine 
dagen, de opendeurdagen van de marine. Das een Shibu, das een 
Oostenrijks toestel, das een helikopter. Nu dat toestel dat euh ja dat is ne 
meter of drie lang. Euh nu dat toestel, dat kan 10 uur in de lucht blijven en 
dat heeft een autonomie, alle een afstand tot 200 kilometer, de actieradius. 
Dat is natuurlijk, dat is een andere perceptie, een andere benadering eh. 
Dat kan in het leger omdat het leger, hulpdiensten, politie, dat vliegt buiten 
het KB. In het KB kan dat niet om dat we altijd in visual line of sight moeten 
werken, je moet het toestel altijd kunnen zien, je moet het toestel kunnen 
inbreken op de vlucht, als er met het toestel iets fout gaat. Euh maar dat 
geeft dus een totaal ja, een totaal andere benadering. Bij ons gaan in eerste 
instantie de toestellen opstarten en landen op eenzelfde plaats, zo een 
toestel kan bijvoorbeeld hier opstijgen en landen in Antwerpen. Dan maak 
je ook gebruik van diverse luchtruimen, niet, geen actieradius rond je dus 
en daar zie je dan in zo een toestellen dat men euh bijvoorbeeld 6 uur vliegt 
met 50 liter brandstof, dat zijn verbrandingsmotoren. Euhm dus dat kan eh, 
das mogelijk. Nu het prijskaartje is ook totaal iets anders. De container met 
de bediening en 2 van die helikopters erin kost tussen de 5 a 6 miljoen 
Euro. Dus das een ander euh, een ander dingen. Dus euh, maar ook gelijk 
naar beveiliging toe kan zoiets eh als je kapitaal genoeg hebt, kan dat en is 
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dat goed mogelijk. Wat doe je eigenlijk met die helikopter, eigenlijk vlieg je 
daar niet mee, die helikopter vliegt zijn eigen, dus er is een piloot die het 
gevaarlijkste gedeelte, en das dus het opstijgen en het landen gaat doen. 
En dan vliegt dat toestel op zich, testicotair waar een tweede piloot zit. 
Enkelgewoonweg, das tap en fly. Dus op een kaart gaat die zeggen van ik 
wil dat ik naar Gent vlieg, naar dat punt of een coördinaat ingeeft, op die 
hoogte. En die helikopter doet dat gewoon en zij houden zich niet meer 
bezig met die vlucht, zij houden hun eigen bezig met de beelden die die 
helikopter maakt. En als er daar een alarm binnenkomt van vliegverkeer in 
de buurt dan gaan ze zeggen van oei daar zit er daar enen, ze gaan zij 
contact opnemen met de verkeerstoren in hun buurt met wie is dat. En als 
ze zeggen, jamja sorry, we zouden willen dat je op zoveel voet gaat vliegen, 
dan vliegen die naar zoveel voet en dien helikopter, dien. Nu naar de 
toekomst toe, dat is nu ook nog niet met de drones, dat is dat euhm der 
transponders zullen in komen en dat er een soort sense and avoid systeem 
zou komen van: je detecteert een voorwerp, je detecteert en je gaat euh het 
probleem gaan omzeilen. Als ik nu zie op die 210, die verwittigd mij al als er 
een euh een bemand toestel in mijn buurt komt. En die gaat zelfs het cal 
nummer geven van het toestel en de hoogte en ik krijg die op euh op mijn 
scherm, op mijn kaart en die komt ingevlogen en die komt van groen naar 
oranje, naar rood. Als ze te dichtbij komen, gaat hij rood indiceren van het 
wordt nu toch wel tricky. Dat gaat ook altijd maar meer en meer, zeker naar 
de toekomst toe als die pakjes dienst eraan komt. Die zullen ook een 
gedeelte van het luchtruim gaan gaan gebruiken en dan gaat er ook een 
soort detect en avoid systeem moeten opzitten. Alle euhm, toestellen en 
camera’s zullen altijd maar beter en kleiner. Toestellen worden altijd maar 
slimmer. De volgende stap is natuurlijk Artificiële intelligentie. Nu we zitten 
daar niet ver van, maar dan nu kan een toestel eigenlijk perfect euh 
zelfstandig gaan vliegen. En hebde eigenlijk op sommige punten al 
beslissingen gaan nemen, zelfs die kleinste toestellen waarda we mee les 
geven. Ne stomme Phantom 4, die gaat al op een bepaald moment met een 
alarm gaan zeggen: “Makker nu moet ek naar huis of ik geraak niet thuis.” 
En als gij niet reageert, dan komt hij naar huis. En hij gaat dat punt gaan 
bepalen en hij gaat weten van waar dat hij komt, hoe dat hij gevlogen is, of 
dat hij daar moeite heeft voor moeten doen, of niet. Of dat die wind mee, of 
wind tegen heeft gehad. Op basis van de belastbaarheid van zijn motoren 
en op die basis gaat hij zeggen, nu kan ik hier nog efkes langer blijven en 
nu vlieg ik weer naar huis. Nu dus zo een klein toestel wordt al zo slim. Dus 
ja. Ja, dat hadden wij ook al gehoord euh bij … dan, hij heeft ons een 
kleine demonstratie gegeven met zijnen euh. Met zijn Mavic. Mavic ja. 
Awel zo een toestel. Zo een toestel. Zo een toestel doet dat ook allemaal. 

Ge kunt gij, alle, de software, is dezelfde software als dat er op die 
phantoms zitten. Ge kunt dat toestel leren van kijk ge moet mij volgen op 
zoveel meter achter mij of ge moet voor mij vliegen, of je moet euh als ik 
mijn armen naar boven doe, moet je naar boven en als ik mijn armen naar 
beneden doe, dan moet je naar beneden. Alle ge kunt de zotste dingen 
doen. En wa da je gaat zien is dat de technologie van de bemande 
luchtvaart en de niet bemande luchtvaart, dat die naar mekaar gaat groeien 
en dat er daar een soort systeem in gaat komen, dat ze mekaar gaan 
verwittigen, zoals het nu in de euh tussen 2 bemande vluchten gaat. Eh euh 
dat er een systeem gaat zijn van ontwijken. Ja waarschijnlijk. Ja 
technologisch kan dat perfect. Ja dat hebben we ook al gehoord. Ok dat 
was het algemeen denk ik. Euh dan gaan we in op een paar topics. 
 

 

{Technologie} In de literatuur 
wordt beschreven dat de 
volgende generatie drones 
(generatie 7) veel meer 
capaciteiten zal hebben, maar 
wordt er ook vermeld dat de 
huidige generatie nog 
beperkingen heeft. Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging?  

{Technologie} Eerst en vooral de technologie. Euh in de literatuur, die 
we hebben opgezocht, wordt beschreven dat de volgende generatie 
drones, die ze , sommige noemen dat generatie 7 anderen noemen dat 
een ander label. Veel meer capaciteit zal hebben. Er wordt ook 
vernoemd dat de huidige generatie daartegen nog wat beperkingen 
heeft. Euh en mogelijks kunnen die dus meer zelfstandig gaan 
handelen. Zoals u al aanhaalde. Maar langs de andere kant blijft er, 
natuurlijk blijven er zo wat problemen met batterijduur, software enzo 
en wat denkt u daarvan? Awel dat is zo eh, je ziet altijd maar, het 

evolueert zodanig snel euh de software, dus die technologie evolueert, de 
software moet kunnen volgen. De het verwerken van de software moet 
kunnen volgen, je kan jij een massa gegevens binnenkrijgen maar ge moet 
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Opportuniteiten: 
-Versoepelen van de wetgeving zou 
veel meer opportuniteiten creëren 
voor drones. De meeste dingen 
mogen al, als je een uitzondering 
aanvraagt en een goede reden 
geeft waarom dat moet. 
-Mogelijks wordt het Koninklijk 
Besluit in verband met drones 
aangepast aangezien Europa nog 
traag is. 
 
Problemen: 
-De wetgeving blijft een beetje 
achter. Zo mag men niet 
besproeien of dingen droppen. 
-De software moet kunnen volgen, 
je bent niets met data, als je ze niet 
kan analyseren. 

ze op een adequate manier kunnen verwerken om te kunnen gebruiken eh. 
Daar is dan ook software voor nodig, als jij bijvoorbeeld een veld gaat 
bekijken met een spectrale camera, en ge krijgt daar gegevens binnen, Dan 
is er iets dat al die gegevens moet stockeren en als die gegevens ergens 
moet gaan interpreteren en dat jou een beeld geeft van kijk dat wil ik meten 
en daar krijg ik nu effectief een beeld over. Euhm dat groeit, euhm het grote 
probleem dat niet zo snel meegroeit, das de wetgeving, dat blijft altijd, 
meestal achter en dat beperkt ook een aantal zaken, wij zijn nu bezig met 
een agras, dat is een toestel voor besproeiing. Euh voor de landbouw, maar 
eigenlijk in het KB mogen we niet besproeien. Ja we hebben daar ook 
gelezen, zoals het voorbeeld dat ge zei van iets droppen, dat mag ook 
niet eigenlijk. Ja, een dinge wel een een euh toestel dat voor politie of 

brandweer vliegt, dat vliegt eigenlijk buiten het KB en dat noemen we state 
aircraft. En die gasten moeten eigenlijk zelfs geen opleiding hebben. Hoe 
raar dat het ook is. Daar gebeuren dan ook meestal de accidenten, maar 
euh die vliegen dus buiten het KB. In het KB mag je in principe niet 
sproeien, mag je in principe niets droppen, maar wat is de bedoeling ervan? 
Men heeft met dat KB heeft men eerst een kraan willen toe zetten om 
veiligheid gigantisch te verhogen. Met dan de bedoeling van mettertijd euh 
het KB te gaan versoepelen voor piloten die effectief weten waarmee ze 
bezig zijn. Bijvoorbeeld nachtvluchten mogen niet volgens het KB maar als 
jij dat volgens je operational manual euh gaat inkaderen dat jij dat enkel 
gaat vliegen met die piloot en die piloot voldoet aan die en die vereisten. Hij 
mag niet kleurenblind zijn voor nachtvluchten en als gij zegt dat gaat met zo 
een toestel gebeuren, ge kadert dat in, dan kan je ten allen tijde van het 
directoraat van de luchtvaart een uitzondering krijgen. Ook voor droppen 
kan je dat. Euh maar droppen en droppen is 2 eh. Bij wijze van spreken als 
je zoiets gaat droppen boven 1 slachtoffer of dat je zegt nee, ik wil 
reclamefolders gaan droppen boven het strand, ja dan is dat een totaal 
ander verhaal eh. Dus euhm alle daar vind ik zijn ze nu al lakser aan het 
worden, dat ging normaal in het KB komen, dat ging dan weer niet komen 
omdat de Europese wetgeving eraan kwam. Nu dat de Europese wetgeving 
weer achteruit gezet is spreekt men terug van een aanpassing van het KB. 
Dus dat dat creëert dus wel een aantal opportuniteiten. Euh dus ja, op die 
basis zijn dat, zijn dat mogelijkheden eh die je maakt. 
 

{HuidigeWetgeving} In de 
Belgische wet spreekt men over 
3 klassen, die drones indelen en 
de verplichtingen regelen. Wat 
denkt u over de huidige 
wetgeving die van toepassing is 
in België en Europa? Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging?  
  

Opportuniteiten: 
-Men heeft in België origineel veel 
verboden om dan langzaamaan 
dingen toe te laten, wat de 
veiligheid enorm heeft verhoogd. 
-Men zou klasse 1 kunnen indelen 
naar gewicht en doel om zo aparte 
licenties maken, afhankelijk van wat 
je nodig hebt. Maar het moet veilig 
blijven voor iedereen. 
 
Problemen: 
-De professionele licentie van 
klasse 1 geldt voor alle grote 
drones tot 150 kg terwijl er velen 
dat niet nodig hebben. 
-Sommigen weten nog altijd niet 
waarmee ze bezig zijn wanneer ze 
met een drone vliegen. 

 {HuidigeWetgeving} Ok, dan, wat dat u al aanhaalde, de wetgeving is 
een belangrijk aspect dat zeker naar boven komt overal en dat redelijk 
veer erom te doen heeft, als we ernaar kijken binnen de literatuur. Euh 
in de Belgische wetgeving spreekt men momenteel van dus nog van 
de drie klassen, die vast staan, die drones indelen en de 
verplichtingen ervan instellen. Euh wat denkt u van de huidige 
wetgeving die van toepassing is in België maar dan ook eerder 
Europees gericht? Ik ga je zeggen euhm ja, men heeft in België, zoals ik 

al aanhaalde eerst de kraan willen toedraaien en dan versoepelen. In 
Frankrijk heeft men het omgekeerd gedaan, euh een redelijk liberale 
wetgeving en euh daar wilt men nu, omdat men teveel ongevallen heeft, de 
kraan gaan toedraaien, das natuurlijk een stuk moeilijker. Als ge ne kerel tot 
zijn 16 jaar zegt van ge moogt iedere zaterdag uit gaan tot welk uur maakt 
niet uit en op zijn 16 jaar zegt nu moet je om 12 uur thuis zijn, dat lukt niet 
meer. Awel dat is het probleem dat men in Frankrijk zo heeft. Andere 
landen zijn, ik geloof in het noorden zijn dat het Zweden is die gewoonweg 
drone vluchten niet toelaten, das dan het andere uiterste. Dus eigenlijk 
heeft men 1 hier het KB opgesteld met 1 doel, veiligheid, ja, zeker naar 
iedereen had zo de perceptie naar dat de toestellen en masse verkocht 
werden euh door grote ketens van ja, er is geen wetgeving, dus alles mag. 
Terwijl dat er een duidelijke wetgeving was die ieder toestel dat zich in de 
lucht bevindt ergens moet bestuurd worden door een piloot die over de 
nodige licenties beschikt. Dus geen piloot, mocht je dus eigenlijk totaal niet 
vliegen. Euhm en dan is er een wetgeving gekomen die redelijk streng is en 
dat heeft wel ergens zijn vruchten afgeworpen euh dat er heel veel mensen 
zijn tot het besef gekomen van ik ben hier eigenlijk met dingen bezig die 
niet kunnen. En we kwamen dat dikwijls tegen op beurzen dat mensen 
zeiden: “Ik heb al jaren in de illegaliteit gevlogen maarja ik reiskeer het 
nimeer want eigenlijk ja, als ik zie wat er allemaal kan fout gaan, dan heb ik 
al heel veel geluk gehad. Dat is zo, wij hameren vanaf de eersten dag op 
veiligheid gewoonweg omdat je dan, de kans dat er iets fout gaat zodanig 
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 gaat euh verkleinen euh dat zo onooglijk klein wordt en ten tweede als het 
dan toch nog fout gaat, dat de piloot adequaat gaat reageren erop. Uhm het 
verhaal van een winkel die drones verkoopt en da ze zeggen van: “Ja, wat 
moet ik ermee doen?” Je laad dat op en je vliegt ermee rond en de mensen 
kopen dat dan in Oosten en gaan ermee naar het strand en daar is er 
genoeg plaats en ze beginnen dan op het zand rond te vliegen en ze zitten 
in de CTR van Oosten de zonder dat ze het zelf weten. Dat zijn eigenlijk 
zaken die niet kunnen en dat heeft men willen kortsluiten. Men heeft een 
zekere schrikreactie doorlopen, dan zegt iedereen van: “Goh, godverdorie 
om met een phantom te vliegen, ik wil dat professioneel doen en nu dat 
geclassificeerd is vragen ze bijna dat ik piloot zen.” Ja en das eigenlijk wel 
wat de fout da ze in klasse 1, da ze van de eerste keer, als je professioneel 
wilt vliegen, dat je van de eerste keer een licentie moet halen en dat het van 
de eerste keer is voor een licentie tot 150 Kilo. En dat hadden ze misschien 
beter nog in stukken ingedeeld. Jaja, da ge zegt, afhankelijk van u 
gewicht. Ja van het gewicht en afhankelijk van hetgeen je ermee gaat 

doen. Nu ja, daar kan je natuurlijk over discuteren euhm het euh Europees 
model is op zich veel liberaler, gelijk dat het zich nu aandient. Maar ik denk 
ni dat bijvoorbeeld een Belgische Belgocontrol of het directoraat van de 
luchtvaart zomaar gaat toelaten dat iedereen zomaar in het wilde weg gaat 
vliegen. Ja. Euhm dus ja er moet daar ergens een soort euh gemiddelde in 

gezocht worden euh maar de euh. Alle wat ik zie dat in de klasse 1 
cursussen da we geven zowel aan de beginner, die nog nooit met een 
toestel gevlogen heeft, die dat dan wel schrikt van: “Wat moet ik hier wel 
allemaal kennen?” En de lijnpiloot die in diezelfde cursus zit, dat ze zo alle 
twee tot een vaststelling komen, die cursist van: “Godverdorie ja, kijk als ik 
dat hier nu allemaal deftig gaan opvolgen en gaan toepassen, dan ben ik op 
een veilige manier bezig.” Ja. En dat anderzijds, dat dien beroepspiloot, dat 

die tot de vaststelling kan komen van: “Ja, degene die dat dat hier volgen, 
dat zijn geen onnozelaars, da zomaar in het wilde weg gaan vliegen, want 
ze weten met wat dat ze bezig zijn en ze houden zich aan de regels.” En 
dat dat ergens ten voordele is van de beide uitersten. Ja, inderdaad. Dat 

dat nog kan aangepast worden, daar ben ik honderd procent zeker van euh 
tis ook nog maar het eerste KB dat gemaakt is in die zin dat daar heel lang 
over geleuterd geweest is eh. Euhm tis zelfs op een moment sprake 
geweest dat men de lat zo hoog ging leggen op het niveau van PPL euh 
Private Pilote License. Ja, dat vind ik er dan helemaal over. Dus ik vindt 
wel, het gemiddelde dat er nu is, is wel goed als basis maar er moet nog 
aan gewerkt worden en misschien aangepast worden met een 
tussenklasse. Euh want wie wie, er zijn cursisten eh, weinig, maar we 
hebben dus cursisten die nu vliegen met een toestel dat ze hebben later in 
Nederland bouwen, een toestel van 120 kilo. En dat toestel wordt gebruikt 
voor het witten van serres, dus die nemen een deel vloeistof mee en das 
een gigantisch groot spel en die vliegt over de serre met sproeikoppen en 
die lakt eigenlijk of die sproeit met een soort kalk, de ruiten tegen de zon. 
Goed ja, er zijn toepassingen eh, maar niet iedere piloot die beelden wilt 
gaan nemen voor bijvoorbeeld de immobiliën sector heeft het nodig om een 
licentie tot 150 kilo. Dus daar moet misschien nog aangepast worden, maar 
het moet veilig blijven voor iedereen en dat vind ik wel goed, dat de basis 
de veiligheid was en dat men daar dan op basis van die. Eerst ge creëert 
een situatie, de veiligheid daar op gaat voort sturen om het nog veiliger te 
maken. Ja, dat lijkt wel zeer interessant op die manier, want wij hebben 
dat ook al gehoord, want vooral dan die enen, die piloot was heel blij 
dat het eerlijk gezegd zo streng was. En die wou het in principe zelfs 
niet versoepelen. Dat hij zei van, tis wel degelijk veilig. Er komen 
minder ongevallen voor. Ja, wij hebben over euh een goeie maand zeker, 

dat geval gehad in Hulst, en euh een dame die euh van 27 jaar, die kweetni 
wa tegen kwam, die levensbedreigende situatie, ze was zwanger en de 
traumahelikopter komt toe, en kan niet landen omdat er enen met een 
drone in de buurt zit. Dus die dame is gestorven, die dame was zwanger, 
dat kindje hebben ze laten komen, dat kindje leeft, ja, daar zit daar. 1 dat is 
gigantisch slecht voor de sector, het is een drone, ge krijgt er die negatieve 
perceptie. Euh 2 zo mensen mogen ze pakken eh, moeten ze duidelijk 
maken van, dat kan totaal niet eh. Eigenlijk kan je met een toestel en je 
weet niet wat je aan het doen bent, en voor dat de wetgeving er was, je 
kwam met een toestel van de grond, was je eigenlijk in overtreding met 
nationale, internationale en het Europese luchtruim. Als was het een halve 
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centimeter van de grond en als dat goed gaat, dan is dat niks, maar als dat 
fout gaat, ja, knotst maar nekeer ermee op de auto van je gebuur eh, dan 
wordt het een verzekeringskwestie, maar dat wordt veel erger als je ermee 
iemand gaat verwonden met blijvend lichamelijk letsel, ja , dan is het een 
ander verhaal eh. En dan mag je er nog niet aan denken dat het wordt 
opgezogen door een vliegtuig dat net aan het landen of aan het opstijgen is 
en dat crasht erdoor eh. Ja. Dus het zijn dingen waarmee je moet weten 

met wat dat je bezig bent.  
 

{ToekomstigeWetgeving} Eind 
2018 komt er een nieuwe 
dronewetgeving bij op Europees 
niveau om de nieuwe 
ontwikkelingen op te vangen. 
Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging?  
 

Opportuniteiten: 
-Een wetgeving maken die liberaal 
genoeg is maar nog steeds veilig. 
 
Problemen: / 

 {ToekomstigeWetgeving} Ok, dus de toekomstige wetgeving was ook 
een aspect, maar dat heeft u ook eigenlijk al kort aangehaald. We 
hebben dat kort eigenlijk via via. We wisten ook niet juist wat dat er 
zelf ging instaan, we hebben dat zitten opzoeken en dan via euh die 
piloot, das van … Via hem zijn we eraan geraakt en zien we nu ook dat 
er die open, die specifieke, wat dat er in die Europese wetgeving gaat 
komen. Euhm daar wordt ook nog over gediscussieerd eh. Ja dat is euh, tis 

omda ze het ni alle. Das altijd hetzelfde eh den ene wilt zo liberaal mogelijk 
en den andere wil het zo veilig mogelijk. Nu bij beiden moet je een 
consensus zoeken want de beide kan ni. Iedereen zomaar laten 
rondvliegen en de veilige situatie behouden dat kan niet. Ja, maar wij 
hadden gehoord dat eind 2018 zou zijn, maar tis waarschijnlijk 
verschoven. Nee, tis verschoven, tzal zelf nimeer in 2019 zijn. Ja, das 
goed.  

 
 

{Privacy} Een aspect dat vaak 
wordt aangehaald wanneer men 
over de inzet van drones spreekt 
is privacy. Hoe kan dit volgens u 
een opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging?   
 

Drone privacywetgeving is dezelfde 
als de gewone privacywetgeving, er 
zit bijna geen verschil op. 
Je moet zelf weten wat mag en niet 
en net zoals bij GSM moet men bij 
drones ook nadenken als men iets 
filmt. 
Mensen die iets te verstoppen 
hebben halen privacy aan, in 
principe heb je geen last als je de 
regels volgt, het is gewoon gezond 
verstand. 
 
Opportuniteiten: / 
 
Problemen: 
-Terrorisme kan drones gebruiken, 
maar ja, das nog altijd niet gebeurd. 

 {Privacy}Ja dan euh, de privacy. Das een aspect dat ook vaak wordt 
aangehaald als we ernaar kijken. Vooral omdat surveillance, camera’s 
komen daar vaak bij en euhm en we hebben gemerkt dat er in de 
literatuur wordt geschreven dat vooral in het begin niet zoveel 
rekening werd gehouden met de privacy. Mensen vlogen maar op en 
deden maar euhm das natuurlijk niet goed. Langs de andere kant da 
heeft ook, er is ook een probleem dat daarbij kan optreden, da zijn van 
die dingen die in euh in de literatuur het chilling effect wordt 
genoemd. Mensen worden bekeken door camera’s, ze kunnen overal 
hangen en mensen gaan hun gedrag gaan aanpassen. Langs de 
andere kant hebt ge dan ook het punt van, ge zet een drone in om te 
filmen, ge hebt die beelden, ge hebt die data. Ge kunt gij perfect 
daarmee u doel uitvoeren, maar ja wa ga je dernaast gaan doen. Ga je 
dat nog voor iets anders gebruiken of ga je da enkel gaan gebruiken 
voor uw doel echt? Euhm ja. Kga nekeer zeggen 1 Euhm ik weet nog den 

dag dat euh de privacywetgeving werd goedgekeurd voor de drones. Dien 
dag werden wij hier overspoeld door alle tv zenders om beelden te maken 
van ja, het is eindelijk goedgekeurd. En wij hadden zoiets van wadde, das 
eigenlijk gewoon dezelfde wetgeving die al jaren bestond voor je gsm. Dus 
eigenlijk zit er daar geen verschil op. Wat is het enige verschil dat je hebt is 
dat je met een drone van een ander perspectief kunt gaan foto’s nemen en 
misschien door een betere camera dan de gsm zelf kunt gaan foto’s nemen 
terwijl dat de mensen zelf niet door hebben dat er foto’s worden genomen. 
Maar eigenlijk de privacywetgeving is just hetzelfde, jij moet, dat is gewoon 
een stuk gezond verstand. Je moet jij weten dat je ook niet met je gsm op je 
zolder moet kruipen om het zwembad van je buur te gaan filmen. Dus 
eigenlijk is da just hetzelfde. Nu daar kun je over discuteren, tegenwoordig 
euhm, alles wordt gefilmd. Je wordt dagdagelijks als je traject aflegt kan 
men dat op basis van de camera’s op straat her en der aan winkels enzo. 
Kan men perfect gaan reconstrueren waarda je geweest bent en wat dat je 
gedaan hebt. Nu ik persoonlijk heb daar geen probleem mee. Want 
sommige mensen zeggen van jamaja das een inbreuk op mijn veiligheid, 
voor mij ik ervaar da just omgekeerd. Als alles wordt gecontroleerd eh. We 
hebben nu bijvoorbeeld de navy days gehad en dat er ook over gehad. Nu 
dat beveiligd de mens maar ik heb daar geen probleem mee als ik daar 
binnen rij, da ze mijn camionette bij wijze van spreken ondersteboven keren 
want voor hetzelfde geld rijdt er daar enen binnen met dingen die dat totaal 
niet horen. En we weten ons vrijheid wordt ergens beperkt ni door dat we 
constant bekeken worden, waardoor de mensen die gewoonweg de 
maatschappij ergens zo een dingen willen aandoen. En dat de 
maatschappij moet reageren door vrijheid beperkende maatregelen te 
nemen. Nu u kunt dat niet tot in het extreme gaan opvoeren want ik zal u 
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zeggen een vliegveld dat je perfect gaat beveiligen, er is geen een vliegtuig 
dat nog op tijd vliegt. Dus je moet daar weer ook ergens een consensus in 
zoeken. Euh ik heb daar geen probleem mee, mij mogen ze de helen dag in 
de gaten houden pf, tzijn maar degenen die zaken doen die dat niet horen, 
die hebben daar problemen mee. Ja want op zich als gij niets misdoet, 
gaat er niets met dat beeld gebeuren. Voila, dan gebeurt daar niets met 

dat beeld. Dus en de rest is logisch verstand, ik weet ek. Als jij bijvoorbeeld 
op de navy days daar en ge maakt daar een hele dag foto’s van helikopters 
en der staan daar andere mensen op en jij gebruikt dat voor je eigen omdat 
je die helikopters knap vindt, voor je eigen doelstellingen, dan is er daar 
niks mis mee. Als er daar bijvoorbeeld iemand op sta met een Jupiler in zijn 
handen en gij gaat dat gaan uitvergroten op straataffiches. Ja, dan is het 
maar logisch da ge eerst aan die vent gaat vragen van: “Hej hebt gij daar 
problemen mee?” Wij beneden ook, het eerste da we als we ne cursus 
beginnen, dan moeten ze een clausule tekenen één dat de foto’s die 
genomen zijn, dat ze worden gebruikt voor in onze brochure te zetten en 
ten tweede ook dat de cursus niet wordt euh verder verdeelt eh. Ja, 
logisch. Om ons eigen in te dekken. Maar euh ja der zijn daar soms 

mensen die daar moeilijk over doen en dan zeggen we doodgewoon: “Als 
de groepsfoto wordt genomen, dan sta gij er ni mee op.” Als je de mensen 
ergens daar hun eigen vrijheid in laat, dan is dat, denk ik dat daar geen 
problemen zijn. Maar tis een stuk, tis een stuk gezond verstand. Euhm alle 
kga u nu een voorbeeld geven euh ik ben aan het vliegen met de navy days 
met dien m210 en der is daar euh, der ligt daar een passagierschip aan de 
kade. Mijn beelden van mijn toestel worden op een gigantisch groot scherm 
gebracht. Ok, je der is daar iemand van die maatschappij van da P&O die 
komt vragen: “Straks gaat die van de kaai, wil je daar nekeer beelden van 
maken?” Ok, goed ja, dus we pakken wij beelden van dat schip, das 
imposant op zo een groot scherm, twas een pracht van een weer euh. Nu 
op een bepaald ogenblik euh begin ik in te zoomen als het zo aan de 
koppen zit en ik zoom in op het zwembad vanachter en er is daar een 
feestje bezig. Ja als je dat ziet, ja in het begin ik was er zelf wel wat 
overweldigd van die camera, ze stonden te dansen en te doen. Goed, ge 
coupeert dat eh. Nu der is daar ook, der is niemand niet herkenbaar bij 
wijze van spreken maar als je dat nu moest gaan gebruiken, dat beeld, voor 
in een reclamefilm dan is dat natuurlijk een totaal andere rol eh. En dat 
moet je, dat moet je. Het gaat hem dus puur eigenlijk over omgaan met 
privacy algemeen. Ja das overal met privacy eh, ge moet daar, ge hebt 

daar mensen die daar, ge hebt mensen die geen elle bogen hebben eh ge 
hebt mensen die daar wel elle bogen voor hebben eh. En natuurlijk ja euh 
kan gebruikt worden om zaken te doen die niet horen. Ja, maja. En dat 

hangt ook af van de camera’s eh, hoe beter de camera’s worden, hebben 
de mensen niet meer in de gaten da je euh. Ik kan van hier inzoomen tot, je 
zie ginder voor dat gebouw, zie je die trein? Ik kan inzoomen op dien trein 
waar dien auto op sta, dat ik binnen kan kijken in dien auto. Dus ja, dan kan 
jij zaken gaan doen, ge kunt gij overal gaan binnen kijken dan eh. Ja. Ge 
kunt gaan zeggen een drone kan dat maar dat is gewoon omdat die 
technologie vaak daarop gebruikt wordt. Als ge gij zegt, ik koop 
gewoon die camera. Pakt gij gewoon een serieuze tele, dan doe jij dat ook 

eh. Dus daar hebt ge genen drone voor nodig. Ik zeg altijd het meeste dat 
de mensen ook zeggen van wa drones. 1 das privacy en 2, als dat in 
handen komt van terroristen, dan kunnen ze zaken beginnen droppen op 
massafestivals. Ge zie wel, ze hebben zij genen drone nodig, ze hebben 
een stomme camion nodig. Die iedereen als veilig aanvaard in het 
straatbeeld, die steken ze propvol me me me springstof of zelf ni en ze 
rijden in een massa. Ja. En ze doen veel meer kwaad als da ze met een 

drone. Ik zeg ook altijd een broodmes kan je gebruiken om je boterham te 
smeren of iemand mee dood te steken. Dat heb je eh. Ja. Meer is dat nie. 

 

{GDPRWetgeving} Op 25 mei is 
de GDPR-wetgeving in voege 
getreden, deze regelt data 
captatie en opslag. In de 
literatuur werd deze uitvoerig 
besproken, het effect ervan valt 
echter nog af te wachten. Hoe 
kan dit volgens u een 

{GDPRWetgeving} Dan een ander aspect dat daar bij hoort is zowa de 
GDPR wetgeving. Denkt u dat dat een impact heeft op euh op drones? 

Ja, ik denk dat dat ergens een logisch gevolg is geweest van en dat dat 
gewoonweg er gekomen is omdat de euh, de evolutie in die richting gaat 
euh en dat euh ge kunt gij ergens ja moet jij dat gaan vastleggen en moet 
gij gaan euh, of dat het, of dat het invloed zal hebben? Misschien wel een 
klein beetje maar ik denk niet dat dat negatief is ook niet. Ok.  
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opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging?  

Zal misschien wel een kleine 
invloed hebben, maar het is een 
logisch gevolg geweest. 
 

{Ethisch} In de literatuur 
bespreekt men het ethische 
aspect van drones uitvoerig.   
Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging?  
 

Opportuniteiten: 
-Drones worden vaak in verband 
gebracht met ethiek, maar die 
horen niet bij elkaar, als men 
mensen gaan filmen die iets 
mispeuterd hebben, dan is dat 
geen probleem. 
-Camera’s op straat zijn 
vergelijkbaar met drones.  
-Als men een groep (politie) filmt en 
die hebben iets mispeuterd, dan is 
daar geen probleem mee en moet 
men niet over privacy spreken. 
-Wij moeten onze vrijheden 
vasthouden en surveilleren. 
 
Problemen: / 

 {Ethisch} Dan euh een ander aspect dat boven komt is het ethische 
aspect, dus eerder de inzet van drones idee op een manier ethisch 
verantwoord is euh en een voorbeeld dat we daarvan zien is euh ge 
kunt dat natuurlijk positief gaan zien. Als ge drones gaat inzetten voor 
bijvoorbeeld die pakjeslevering, dan gaan er veel meer mensen zijn 
die zeggen ja das goed, das gemakkelijk en automatisch gaat de 
perceptie worden van: “Ja, het is goed te gebruiken.” Langs de andere 
kant kunt ge ook drones en vooral drones die voor surveillance 
worden ingezet worden om bijvoorbeeld een gemarginaliseerde groep 
te targetten of om meer euh spionagegericht ingezet te worden euh 
drones worden langs de ene kant ook kleiner. Ze maken ze steeds 
kleiner en langs de andere kant ook veel groter voor andere dingen te 
doen. Euh wat denkt u daarvan, euh dat ethisch aspect, is dat iets dat 
euh, dat kan meespelen of eerder een probleem is, een opportuniteit? 

Tgo ik denk dat dat nie euh, als dat als dat alle het wordt dikwijls ook euh 
gekoppeld aan aan ethiek terwijl dat eigenlijk dat de basis is van het niet is 
wat de beelden zijn waarvoor het gemaakt is. Er wordt dikwijls, alle als er 
bijvoorbeeld relschoppers zijn en ze worden in beeld gebracht, en het zijn 
dan meestal mensen van een andere etnische afkomst en dan is het 
meestal van ja, het is omdat wij uit die groep zijn, dat we geviseerd worden. 
Ja dat is erom niet eh, als er bij een voetbalmatch nu en er gebeuren rellen 
worden er ook beelden van gemaakt om achteraf te kijken en zijn het dan 
blanken, dan zijn het blanken eh. Ni ni, ja. Bij grenscontrole ook, als 
toestellen worden ingezet is het niet omdat het vreemdelingen zijn die over 
de grens komen, het zijn meestal mensen die over de grens komen, die er 
niets te zoeken hebben en meestal met die mensen, die vluchtelingen 
komen een helen hoop mee over die totaal niets met vluchtelingen te 
maken hebben. Versta je het, en om daar ergens in gaan te selecteren van 
den dien wel, den dien ni, da kun jij ni zien vanuit de lucht. Gij kunt alleen 
maar gaan zien van kijk ze komen hier de grens over op een illegale manier 
en dat kan je gewoon detecteren om dan achteraf te gaan zeggen: “Ja, je 
viseert specifiek die groep.” Alle het is hetzelfde alle, met de camera’s op 
straat, das ook zoiets eh euhm als als ze daar ene etnische groep zijn eigen 
perfect aan de regels houdt van de maatschappij, dan zullen ook die 
beelden geen verdragende gevolgen hebbe. Maar als achteraf blijkt dat in 
een bepaalde wijk regelmatig wordt ingebroken en dat er daar altijd euh een 
bepaalde etnische groep aanwezig is, dan denk ik wel dat de link gelegd 
kan worden. Nu tis ook logisch eh, tis tis een kwestie van euh, maar ik denk 
dat dat niks heeft te maken met racisme of effectief een groep te gaan 
viseren. Dat heeft gewoon te maken me da we ons 1 moeten gaan 
beveiligen tegen onze maatschappij met dat wij vrijheden hebben die da 
anderen door aanslagen aan banden willen leggen en dan kun je dat doen 
door euh door bijvoorbeeld te surveilleren en ook beelden te maken. En als 
er niets gebeurd, zoveel te beter en als het wel gebeurt daje, da ze de 
daders er kunnen uithalen en ik denk dat dat gewoonweg de veiligheid van 
iedereen kan bevoor alle euh euh verbeteren zonder dat we constant als 
dat op afstand gebeurt terwijl we het niet zien vindt ik dan ook geen 
probleem. Want dan gaan we niet constant het gevoel krijgen, we weten 
wel dat we bekeken worden maar we worden er niet rechtstreeks mee 
geconfronteerd. En als het, als er niets gebeurt, dan wordt de boel na een 
tijd gewist. Maar tis effectief, als het wel gebeurt, da ze 1 weten wie heeft 
het gedaan wat hier is gebeurd en dat ze de daders kunnen pakken. En dan 
heb ik daar helemaal geen problemen mee. Ok.  

 

{Veiligheid} Drones kunnen 
ingezet worden om de veiligheid 
te handhaven, maar hierbij 
komen ook andere 
veiligheidsaspecten kijken.  

 {Veiligheid} Euhm dan komen we eerder bij de veiligheid. We splitsen 
dat op in 2 stukken, we hebben langs de ene kant veiligheid waarda 
we eerder gaan kijken naar de drones die worden ingezet om de 
veiligheid te handhaven en dan beveiliging waar het dan eerder gaat 
over de beveiliging van de drone zelf. Euh dus eerst veiligheid. Drones 
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Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging?  
  
Opportuniteiten: 
-Technologie zal gaan evolueren 
zodat autonoom vliegen veilig zal 
zijn. 
-De technologie van bemande en 
onbemande luchtvaart moeten 
samen komen zodat men op een 
veilige manier alles kan 
uitvoeren. 
-Drones die zichzelf vernietigen 
zijn een mogelijke oplossing bij 
problemen. 
-Inzetten van drones door politie 
kan een ontradend effect hebben 
en de veiligheid stimuleren, 
mensen die problemen zoeken 
zullen 2 keer nadenken. 
 
Problemen: / 

kunnen ingezet worden om veiligheid te handhaven euh maar daar 
komen ook andere aspecten natuurlijk bij kijken. Verscheidene 
politiediensten hebben drones al ingezet zoals hier in België, maar 
ook in het Verenigd Koninkrijk hebben ze dat dan ingezet , ze hebben 
bijvoorbeeld hittecamera’s gedaan om iemand te arresteren. Maar er is 
langs de andere kant ook een toenemend risico, of het wordt zo 
beschreven in de literatuur. Euh een soort van toenemend risico, hoe 
meer luchtvaarttoestellen, hoe meer drones, dan kan dat mogelijk 
problemen creëren want ja ze zeggen: “Gaan die niet gaan botsen?” 
maja. Das natuurlijk ook euh. Technologie zal zijn eigen ook gaan 

evolueren dat ze niet meer zullen gaan botsen. Alle als je weet, een Boeing 
kan je perfect zonder piloot de lucht in steken en laten landen, dat kan 
perfect op basis van technologie. Dus toestellen, wat dat er in de lucht zit, 
dat naar de toekomst toe, dat een auto autonoom zal rijden. Ja. En 50 zal 

rijden waar dat hij 50 mag rijden. Da je gaat instappen in een auto en dat 
dien auto u gaat vervoeren. Tja en dat die niet gaat botsen, dat die een 
afstand gaat houden, dat zal hetzelfde zijn in de lucht of dat dat nu 2 
dimensioneel of 3 dimensioneel, dat gaat geen verschil uitmaken. Dus alle 
ik denk euh. Pakjesdienst, dat komt er sowieso eh, dat gaat niet 
tegengehouden worden. Tegenwoordig als je een stylo koopt bij bol.com 
daar, dan komen ze de zondag die stylo leveren met 2 man en heel de 
dagen rijden daar heel veel camionettes met heel veel van die kleine pakjes 
rond en die die ja die verdrinken het verkeer alle dagen, dus dat moet van 
die weg af, dat kan zo niet anders, dat kan zo niet blijven duren. Dus als je 
dat kan doen via drones al is het maar voor kleine pakjes. In Zwitserland is 
men nu al bezig euh met het sturen van dingen de medicatie naar 
ziekenhuizen, die worden via drones gevlogen. Euh goed, dan denk ik dat 
dat technologisch perfect mogelijk kan zijn en dat de technologie, als ze 
naar mekaar is toegegroeid, tussen bemand en onbemande luchtvaart, dat 
dat perfect kan in de luchtlaag, zonder problemen. Dat je niet gaat landen 
op een appartement om een pakje te gaan leveren, maar dat zal dan wel 
opgelost worden ergens aan de rand van het dorp, ergens een soort 
trechter te creëren, waar dat ze het in droppen. En waar dat jij gewoon door 
een code in te tikken jouw pakje er kunt, dus das allemaal technologisch op 
te lossen. Ja, of gelijk dat principe van de pakjesautomaten. Ja zoiets 

eh, dus dat kan eigenlijk. Dus ik denk niet dat door zulke zaken door drones 
te doen, dat je een onveilige situatie gaat creëren euh voor de bemande 
luchtvaart. Nu Amazon heeft al een systeem gevonden voor gelijk van die 
kleine pakjes, dat als het effectief fout gaat, dat de drone zijn eigen opblaast 
in duizend snippers. En dat die als snippers naar beneden komt. Dus dat is 
ook een een standpunt eh. Euh als het fout gaat of er is een fly away of er 
is hij is niet controleerbaar, dat ze hem gewoonweg euh dat die explodeert 
in de lucht en dat die gewoon weg euh. Nu das nu technologie. Ik denk niet 
dat dat euh. Dat gaat alleen maar sneller evolueren en dat gaan ze niet 
tegenhouden. Dus euhm dat ander aspect, wat was dat ander aspect? Euh 
dat ze worden ingezet door bijvoorbeeld politiediensten om mensen te 
lokaliseren, dus eerder voor de veiligheid te garanderen. Het kan ook euh 
een ontradend effect hebben eh. Nu hangt daar constant een helikopter 
boven het stadion, dien heeft een ontradend effect want ze weten alle ja. 
Wat dat je nu ziet is dat bij rellen, kheb daar nu de rel vorig jaar 23 oktober 
op het Jan Breydel stadion in euh Brugge, da ze daar euh zo ene euh zijn 
scootertje in brand gestoken hebben. 1 dat waren gasten die kwamen rel 
schoppen die eigenlijk niets met voetbal te maken hadden behalve voor rel 
te schoppen en ten tweede, ze hebben ze allemaal perfect kunnen 
identificeren, ze hebben ze er allemaal perfect kunnen uithalen. Ja. Awel 
dat ze dat maar in de media smijten, dan gaat de volgende keer, dan gaan 
ze wel 2 keer nadenken voordat ze zoiets gaan gaan uitvoeren. Of daar een 
drone boven hangt of een helikopter, het kan maar een ontradend effect 
hebben. Het kan maar een signaal meegeven van jongens hetgeen dat ge 
hier euh uitsteekt. Alle alle voetbal moet een feest eh en vanaf dat er daar 
individuen bij te pas komen die dat totaal niet komen om dat voetbal, maar 
voor keet te schoppen. Die dan gewoonweg in de buurt een massa schade 
aanrichten aan auto’s huizen euh ik heb daar ook een gebouw staan euh ze 
hebben daar een euh een dingen ne kei naar binnen gesmeten en van die 
zaken. Awel ja, dan zegde van ja potverdorie die voetbal, maar eigenlijk is 
het die voetbal ni, tzijn die relschoppers. Die moeten ze maar kunnen 
identificeren en zo hard mogelijk vervolgen, dat die de volgende keer, wel 2 
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keer gaan nadenken. En of dat dat nu met een helikopter is of met een 
drone, dat maakt voor mij allemaal niet uit. Of met straatcamera’s, dat 
maakt voor mij niet uit. Ok. 

 
 

 

{Beveiliging} Drones kunnen 
gebruikt worden met slechte 
intenties en ook misbruikt 
worden door anderen. Hoe kan 
dit volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging? 
  

Opportuniteiten: 
-In de software kan men zetten dat 
men op bepaalde plaatsen niet kan 
vliegen en dat de drone ook 
effectief niet opstart. 
-Het kan ook zijn dat je wordt 
gewaarschuwd, gebeurd er iets, 
kan men dat uitlezen en weet men 
direct wat er is. 
-Een derde optie is dat een drone 
stopt aan een gebied en niet verder 
vliegt. 
-Ook data kan men beschermen 
door de server afgelegen te 
plaatsen en de toegang te 
minimaliseren (politie). 
-Technologie biedt hier veel 
mogelijkheden. 
 
Problemen: 
-Men kan drones hacken en 
verkeerd gebruiken, maar ja dat 
kan met alles gebeuren. 

 {Beveiliging} Dan beveiliging, drones kunnen ook langs de andere 
kant op zich worden ingezet met slechtere intenties als er iemand die 
gaat gebruiken. Maar langs de andere kant kan het ook zijn, horen wij 
toch, dat drones ook kwetsbaar kunnen zijn voor bijvoorbeeld hacking 
dat mogelijk zou kunnen zijn. Euh wat denkt u daarvan? Ja, dat kan. Ja, 

als ze nu al spreken met dat vliegtuig euhm, dien dat daar kwijt is, zou 
gehackt zijn, kan eh ja, technologie kan je hacken, kan gebruikt worden in 
verkeerde handen. Euh maar ja ik zeg het dat is het verhaal van broodmes 
en euh, dat kan euh, dat kan voor 2 doelen gebruikt worden. Maar dat gaat 
u niet weerhouden van moesten er geen drones zijn van zo geen zaken uit, 
uit uit te voeren, dan doen ze iets anders. Dus ik denk dat je bijvoorbeeld op 
die basis, da je kan perfect ook die technologie ga gaan gebruiken om dus 
het omgekeerde te creëren. Bijvoorbeeld, ik zeg nu zoiets, euh die 
toestellen van DJI, euh het Jan Breydel stadion in Brugge is een no fly area. 
Daar kan je niet meer gaan vliegen. Wij zien nu op die toestellen, vanaf dat 
er firmware wordt upgedate, dat, hier zitten wij in een euh restricted area, 
havengebied. Dat toestel zegt nu al van: “Ela makker, ge zit gij in een 
restricted area, weet jij dat wel?” En dan moet jij bevestigen. “En weet jij wel 
dat jij daar de verantwoordelijkheid voor draagt?” Dan moet je bevestigen. 
Nu als er achteraf iets zou gebeuren in deze restricted area, dan gaan ze 
de software van dat toestel gaan uitlezen en dan gaan ze zeggen: “Gij moet 
niet zeggen dat ge het niet wist eh, ge hebt 4 keer op die knop geduwd.” 
Dus 1 op basis van die software kunnen ze gewoonweg bepaalde gebieden 
gaan maken, dat je er niet in kan en dat eigenlijk wie dat er wel moet in 
kunnen, dat die op basis van een systeem van registratie, op basis van 
goed je moet je euh pilotenlicentie euh gaan voorleggen en je moet de 
toestemming gaan voorleggen van de eigenaar van bijvoorbeeld het Jan 
Breydel stadion of van de politie, dat je de toestemming hebt om te vliegen. 
Ok, daje dan het systeem kunt unlocken, nu da geeft ook nog geen garantie 
ze. We hebben gezien met 9/11 dat gasten die ja een cursus volgen als 
lijnpiloot en perfect een licentie hebben van lijnpiloot, dat die dan achter die 
knuppel kruipen en die dan een gebouw binnenvliegen, ja, dat ga je altijd 
hebben. Maar ik denk dat er euh, we hebben dat al gezien. Militair dan, van 
het leger, dat ze dus infrastructuur hebben die drones 1 kunnen 
identificeren 2 kunnen maken dat ze in bepaalde gebieden niet meer binnen 
kunnen vliegen, dat ze stoppen gewoonweg aan het gebied. En 3 dat ze ze 
eventueel kunnen overnemen of vernietigen. Eh, dat zijn een aantal opties. 
Wel ja wij hebben gehoord van een bedrijf dat we hebben gesproken, 
van jamming van signalen. Ja, dat kan je doen, ja, je kan dat eh. Dus alle, 

das ook weer een techniek eh euh de technologie die dat zal toelaten eh. 
Maar jij zal denk ik naar de toekomst toe euh perfect boven een euh een 
massa-evenement euh een soort barrière gaan leggen, waarda bijvoorbeeld 
geen gsm verkeer mogelijk is, waarda geen droneverkeer mogelijk is en ja 
dan dan verbiedt het zijn eigen eh. Een toestel gaat tot aan de grens 
vliegen en dan stoppen eh. Ge ziet dat nu ook meer en meer euh 
bijvoorbeeld nu, hier op de navy days hadden we het probleem niet, omdat 
we hier even buiten de CTR zitten. Maar als we bijvoorbeeld op de 
luchthaven van Koksijde vliegen, dan moeten wij onze toestellen. Moeten 
wij een code aanvragen, want daar willen ze gewoonweg niet starten. Ah 
ja, amai, dat is wel. Op de luchthaven. Op de militaire luchthaven. Dus euh 
goed ja, als ge dat weet op voorhand dan is dat euh overbrugbaar eh. Maar 
er zijn dus wel al systemen die dat volledig blokken euh. Ja, perfect. 

Het is zeker mogelijk om dat zo veilig mogelijk te maken. Ja, ook 
bijvoorbeeld dat je euh beelden, ik zeg nu zoiets euh. Politie gaat bij een 
groot verkeersongeval ga via telemetrie, gaat de opmeting gaan doen van 
het ongeval, ze gaan ook foto’s gaan nemen van het ongeval. Ja, dat die 
beelden dan, dat degene dat dan kan hacken en dat degene dan euh. Tis 
daarom dat, dat wij via … op het systeem geraken van de politie en 
hulpdiensten. Ja en dat is, dat gaat ergens via het systeem op een server 
en, een beveiligde server, waarda iemand die daar de autoriteit op heeft 
euh daar kan de beelden bekijken waar ook ter wereld. Maar je kan, iemand 
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anders mag er niet aankomen. Bijvoorbeeld wij hebben nu op die m210, 
hebben we een euh een camera, we hebben hier voor de politie van 
Geraardsbergen mee gevlogen en nu was de volgende vraag van: “Ja, wij 
zouden willen dat we eigenlijk vanuit de CP-OPS de camera kunnen 
bedienen. Dus dat euh, dawe de piloot, da we zeggen op gebied van een 
raster van de piloot moet naar dat gebied vliegen en dat die piloot dat 
gewoon doet en dat dan eigenlijk de politie zelf gaat zeggen en dat moeten 
we hebben en dat, en zelf de camera ook gaan bedienen. Nu daar zijn we 
nu mee bezig met … om dat te gaan doen, ook binnen een beveiligd euh 
gebied en niet dat iedereen er zo maar aan kan. Ja. Maar dat is allemaal 
haalbaar, dat is allemaal technologie. Ok. 

 

{Andere} Zijn er nog andere, 
belangrijke zaken buiten diegene 
die we al besproken hebben, die 
u ziet als mogelijke 
opportuniteiten en/of problemen 
bij de inzet van drones bij 
surveillance en beveiliging? Hoe 
kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging? 
  

{Andere} Euhm dat was de topic die we hebben vastgelegd bij het 
meer algemene. Dan, zijn er nog andere zaken waarbij u zegt van na 
het interview, die zijn zeker nog belangrijk? Of hebben wij het 
voornaamste gehas? Hoe? Of hebben wij het voornaamste 
besproken? Ik denk het wel. Ok. 

 

{IoT} Internet of Things is het 
fenomeen waarbij voorwerpen 
gekoppeld worden aan een 
netwerk en op zelfstandige 
manier data kan uitwisselen. 
Drones worden de toekomst van 
IoT genoemd. Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging?  
 

Opportuniteiten: 
-Zeker een opportuniteit naar de 
toekomst. 
-Men kan hier ongelooflijk veel uit 
leren. 
-Drones kunnen hier een onderdeel 
van zijn 
 
Problemen: / 

 {IoT} Dan oorspronkelijk kwam onze masterproef uit de richting van 
drones en the internet of things. En wij zijn eerder in de richting van 
surveillance gegaan. Euh internet of things is het fenomeen waarbij 
voorwerpen gekoppeld worden aan netwerken en op een zelfstandige 
manier data gaan uitwisselen. Drones worden door sommigen de 
toekomst van the internet of things genoemd omdat ja ge kunt drones 
met elkaar verbinden, gaan laten samenwerken en van die dingen. Euh 
ziet u daar opportuniteiten of problemen bij het gebruik van die 2 
tezamen? Nee, helemaal niet euh nee. Euh wat dat je hebt, je hoort dat 

bijvoorbeeld aan de mensen tgeen euh. Ik heb zo een interview gehoord 
van de manager van de haven van Antwerpen, die ook bezig is met de 
bedrijven, al de gegevens te koppelen en op een soort euh in een systeem 
te steken en eigenlijk kan dan maar iedereen van iedereen op dat moment 
leren. Als er zaken zijn die verbeterd kunnen worden, en die gedetecteerd 
en aan elkaar gelinkt kunnen worden, uiteindelijk kan je daar gigantische 
lessen uit trekken. En als drones daar een een euh onderdeel van kunnen 
zijn, een onderdeel, euh waarom niet euh. Zij kunnen bijvoorbeeld naar 
beveiliging van een haven, kunnen zij met software euh kunnen zij op basis 
van beweging van vrachten of vrachtverkeer binnen de haven. Of hetzelfde 
dat je op een luchthaven hebt, beweging van personen. Dage dat in een 
systeem gaat steken waarda 1 waarda je zaken, lessen uit kan trekken naar 
beveiliging toe, maar ook naar logistiek van ja, die camion, die rijdt hier 4 
toeren, terwijl dat er maar 2 nodig is. Maar als dat voor iedereen ter 
beschikking wordt gesteld, dan kan iedereen daar zijn lessen uit trekken, 
kan iedereen er maar uit leren. Dus ik zie daar helemaal geen problemen 
in. Ik denk dat dat ook de toekomst is van euh alles zoveel mogelijk te gaan 
meten en te gaan optimaliseren. En hoe meer gegevens dat je krijgt, hoe 
meer je kunt optimaliseren. Dus ja drones kunnen daar een onderdeel van 
zijn. En ja ik denk dat dat maar ten voordele is van iedereen. Ok. 

 

{DaaS} Drones of bepaalde 
applicaties van drones zouden 
kunnen ingezet worden door 
bedrijven die ze zelf niet bezitten 
of zelfs niet bedienen. Dit 
fenomeen wordt Drones as a 
Service (DaaS) genoemd. Ziet u 
een toekomst in DaaS voor 
beveiliging en surveillance? 
Waarom wel/waarom niet? 

 
Opportuniteiten: 

 {DaaS} En dan de laatste vraag die we stellen. Euh sommigen 
vernoemen ook drones as a service, dus naar de toekomst wordt er 
vernoemd dat bepaalde applicaties van drones zouden kunnen 
worden ingezet door bedrijven die dat zelf niet bezitten en dus ook 
niet zelf mensen gaan opleiden. Die gewoon gaan zegge, wij huren 
iemand in om dat voor ons te doen die misschien gespecialiseerder is 
daarin. Euh en ja dat zou bijvoorbeeld via een soort van cloud 
platform kunnen zijn. Of op een andere manier. Dat bestaat nu al eh. 

Dus het platform van piloten euh je ziet dat ook op euh bij politie, bij grote 
zones die hun eigen pilootzone hebben, ge ziet gij euh kleine zones die 
samen 1 piloot ter beschikking. Of ge hebt gij politiezones die hebt 
outsourcen: “Op het moment dat we het nodig hebben.” Ja als gij dat weinig 
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-Ja, bestaat al in principe, voor 
piloten. 
-Via een platform gaan outsourcen 
is ideaal, je kan dan een piloot 
vragen voor een specifieke 
opdracht. 
-Je betaalt enkel voor de uitvoering 
en je moet er zelf geen tijd en geld 
instoppen(drone, licentie). 
-Grote bedrijven kunnen dat zelf 
nog hebben als ze een eigen 
afdeling hebben. 
-Dit is zeker de toekomst. 
 
Problemen: / 

nodig hebt, euh zou het spijtig zijn daje, doorda je geen piloot hebt ook 
geen kan gebruiken mogelijk eh. Dus en als je het dan kan outsourcen en 
kan samenwerken met iemand, of met een platform van, dan is dat ideaal. 
Wij zijn daar ook mee bezig, met euh een naar beveiliging toe. Dat men 
zegt ja, wij hebben zoveel piloten nodig ja om dat te beveiligen. Ik denk ja 
dat het maar logisch is dat je een soort pool creëert en dat er daar dan. Alle 
iemand, ne landbouwer ook, ik zie dat in de landbouw die jonge 
landbouwers, dat zijn geen boeren meer, dat zijn halve chemicussen, die 
willen weten, die willen gegevens krijgen van dat land. Op basis van u 
gegevens willen die gaan anticiperen op wat dan ook, op droogte op euh 
ongedierte eh, op bemesting. Dus euh zij weten ook, als de gebuur het wel 
doen, en ik ni, dan loop ik hopeloos achter. Maar het kan zijn, de percelen 
in België zijn dikwijls veel te klein om zelf toestellen te gaan aankopen en 
als dat dan kan op basis van een collectief van een aantal boeren of zoiets, 
die da gaan gebruiken, ja dan kan da. Of die dan de piloot gaan inhuren en 
zeggen zeg 4 keer per maand wil ik gegevens, die gegevens wil ik hebben 
en das een bedrijf dat dat doet, dan is dat perfect. Tzou spijtig zijn dat die 
op dat moment gaat zeggen van ik ga het niet doen ik kan mij dat niet 
permitteren van daar 1 tijd in te steken, 2 een licentie te gaan behalen en 3 
een toestel te kopen. Nu wada je ook moet weten, daje een toestel van 
tegenwoordig, op 2 jaar tijd moet je de kostprijs van dat toestel eruit halen 
of je bent achter. En als je, ja. We zien dat ook bij de boeren ook met de 
loonwerkers. Het euh het maaien eh das gewoon loonwerkers die dat doen 
en die van het een perceel naar het andere gaan. Dat zal met drones ook 
zo zijn, dat zullen mensen zijn die worden ingehuurd voor een aantal 
percelen een aantal gegevens te gaan doen. Dusja, dat zal wel euh dat zal 
wel daar naartoe evolueren. De grote echt grote bedrijven, die zullen dat 
zelf hebben. Het kan zijn naar de toekomst toe, dat de techniek zodanig ver 
vordert en goeie koper zal worden, dat ieder landbouwbedrijf, achter op zijn 
land euh der ergens een drone klaar staat, die ‘s morgens vertrekt en een 
aantal percelen gaat afvliegen en er terug invliegt en alle gegevens gaat 
doorgeven dat kan eh. Ok. Das zeker een toekomst. Das zeker een 

toekomst. 
 

  
  

 Interview 7  8.2.7
  

{Expertise} Hoe beschrijft u uw 
kennis over het gebruikt van 
Drones bij beveiliging en 
surveillance? Welke functies heeft 
u daarbij gehad? 

Een van de eerste afgestudeerde 
piloten. Nu vooral bezig met 
infrarood inspectie, technische 
inspectie en fotogrammetrie. 
Momenteel aan het spreken over 
een beveiligingsopdracht.  

{Sector} In welke sector heeft u 
expertise opgedaan?  

Infrarood en technische inspecties + 
fotogrammetrie.  

  

{JaarDrones} Hoeveel jaren 
praktijkervaring heeft u met 
drones?  

 {Expertise}{sector}{jaardrones}{jaarbeveiliging} Ok euhm dus eerst en 
vooral hebben wij gekeken naar euh willen wij graag weten wat dat uw 
profiel is en daarvoor euh en daarbij vooral dan uw expertise dus hoe 
beschrijft u uw kennis over het gebruik van drones bij beveiliging en 
surveillance? En welke functies heeft u daarbij gehad? Ja, dus euhm, we 

zitten in de sector waarbij da we video doen euh infraroodcontrole, technische 
inspecties en fotogrammetrie. Dus fotogrammetrie is het overvliegen van een 
terrein en daar de oppervlakte omzetten in euh ja hoogteverschil, omzetten in 
bijvoorbeeld kubieke meter van een werft die moet gesloopt worden en 
dergelijke zaken ja euhm van praktijkervaring heb ik drie jaar ja, in 
principe, euhm, mag men maar beginnen tellen vanaf 2016, omdat in mei 2016 
dus het KB in april eind april 2016 is het KB goedgekeurd en euh zijn d’r eerste 
examens al uitgeschreven dus … ja ja ja. Dus euh wij waren bij euh ja bij de 

eerste lichting ‘k ga het zo zeggen euh bij we zijn bij de eerste 25 dus in 
principe kijkt u op een van de eerste afgestudeerden. Ja ja. En misschien wel 
ook meer nen senior al. Ja maar ja, hoe meer ervaring u heeft, hoe 
beter. Ja, euhm specifiek voor surveillance en beveiliging is het antwoord 

duidelijk nul, omdat het ons verboden is om beveiligingsopdrachten te doen, 
omdat die voorbehouden zijn voor allez, ordehandhaving en dus… ‘K ga 
een een voorbeeld geven: euhm dergelijke tuigen die dan omhooggaan 
zijn euh die krijgen dan een apart statuut euh state aircraft noemt men dat. En 
zo hebben wij jaren geleden euh twee jaar geleden een vlucht gedaan voor de 
brandweer op een opendeurdag, da was een veiligheids- euh beurs en ja ze 
zochten iemand om het luik drones in te vullen. Wij hebben dat dan gedaan en 
toen dachten wij van ah wij vliegen voor de brandweer, politie en hulpdiensten 
dus is dit state aircraft, maar dat was dus niet zo, gewoon omdat we, onze 
licentie het niet toestaat. We hebben wel een demo kunnen doen, maar dat was 
dan mits de normale toestemming bij FOD mobiliteit. Dus euh ja, … en met 
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3 jaar  

  

{JaarBeveiliging} Hoeveel jaren 
praktijkervaring heeft u met 
surveillance en beveiliging?  

Geen, maar binnenkort wel.  

beveiliging hebben we op dit ogenblik geen ervaring, maar dat zou binnenkort 
heel binnenkort kunnen veranderen. Ja, we hebben dat ook al gehoord, dat 
antwoord hebben we ook al gehad van andere mensen. … Omdat we 

daarmee bezig zijn en ons contract ligt klaar om vanaf juli iets anders te doen 
dus daar gaan we direct nog iets meer over vertellen misschien. Ja, ok.  

  

{Algemeen} Welke opportuniteiten 
of problemen kunnen zich volgens 
u voordoen bij de inzet van 
drones voor surveillance en 
beveiliging?  

  

Opportuniteiten:  

-Bewaken 
van bedrijfslocaties, haven, 
werven en parkeerplaatsen.  

-Je bespaart hierbij vooral op 
personeelskosten.  

  

Problemen: / 

 

  

 {Algemeen}Ja euh, dus het volgende punt is da we over een … eerst 
algemeen en dan over een aantal topics gaan en per topic zouden wij 
graag weten wat dat uw mening is. Is dat eerder een opportuniteit, een 
probleem, ziet u daar specifiek verschillende opportuniteiten of 
problemen. Euhm dus eerst en vooral: algemeen. Waarom steken wij dat 
daarin? Euh omdat wij zo wat willen hebben; als u zegt ik kom direct met 
een punt dat zelfs nog niet in de lijst staat, dan mag u dat zeker 
geven euh… Dus welke opportuniteiten of problemen kunnen zich 
volgens u voordoen bij de inzet van drones voor surveillance en 
beveiliging? Euhm wel ik denk vooral aan het bewaken van een bedrijfslocatie 

want dat zal een van de klassieke voorbeelden zijn? Euhm haven, werven, 
grote parkeerplaatsen, nu, uiteindelijk ja gaat een drone zijn ding doen vanuit 
de hoogte op basis van fotografie of verwerken van data die daarmee gemaakt 
is euhm technisch gezien niet echt een verschil tussen een zeer hoge 
lantaarnpaal waar ook een camera aanhangt, want he merken dat allez, heel 
veel van die vragen geven bij ons een beetje een déjà vu-effect, maar dat is 
omdat euh bij de opkomst van nieuwe technologie ontstaat er soms een vraag, 
ja, een hype, maar met een heleboel vraagtekens naar publiek toe en we 
hebben het gehad, datzelfde geval, niet dezelfde vraag zeg maar bij de 
opkomst van robotten, want dat is net hetzelfde. En dat begint, je kunt dan een 
boek kopen en steevast zal dan op de eerste pagina de opkomst van euhm het 
aantal drones in Europa, zo van die grafiekjes. Ja, vroeger was dat het aantal 
robotten wereldwijd, dat is jaar per jaar dat je dat omhoog ziet gaan, waarmee 
dat de auteur dan zegt van ja, dat is toch wel belangrijk aan het worden. Dus 
dat is een technologisch verlengstuk van de mens, dat kan gebruikt, misbruikt 
worden zonder het daarom te gaan overroepen, eh. maja… dat is met wapens 
ook zo, hé. Ja ja, dat is waar. Dat kan ook daarvoor gebruikt worden. Ja, 
inderdaad. Dus vooral voor euhm algemeen gebruik voor bewaking, ja, 

werven, havens, he. Een van de grote hulpstukken is van je kunt euh op 
personeel kan besparen, ja, dat is een van de grote voordelen. Dus dat is voor 
wat betreft ja, algemeen, opportuniteiten, surveillance, want dat gaat dan in 
detail nog verder. Ja ja ja, inderdaad.  

  

{Technologie} In de literatuur 
wordt beschreven dat de volgende 
generatie drones (generatie 7) 
veel meer capaciteiten zal hebben, 
maar wordt er ook vermeld dat de 
huidige generatie nog 
beperkingen heeft. Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging?   

  

Opportuniteiten:  

-Vliegen met dubbele batterij en de 
verbetering van de totale duur 
aangezien deze nog steeds beperkt 
is.  

 {Technologie} Euh dan, de technologie. Euh in de literatuur die wij 
hebben gelezen wordt er vaak gesproken over generaties van drones, 
natuurlijk die generaties, die die term is niet pers se wijdverspreid en we 
hebben ook gezien dat er anderen zijn die het anders benoemen en ja dus 
ma in principe gaan ze er dus vanuit dat de generatie die we nu hebben 6 
is en da generatie 7 in principe veel meer capaciteiten zal hebben en 
specifiek daarrond is gaat dat dan vooral gaan over batterijduur en ja 
verbetering van de software op zich die daarachter zit. Ja, wat denkt u van 
de technologie. Ja, die generaties dat gaat waarschijnlijk ook euh zo een 
beetje heel flou in elkaar over, ja. Ja. En het gebruik van generaties in drones 
was me eigenlijk onbekend. Ja ja ja. Allez, dat woord generatie zeven, ik heb 

dat nog nooit gehoord, ik heb dat ook nog nooit gelezen, maar het zal heir of 
daar in een of andere classificatie wel… sowieso…Ja ewel, wij baseren ons 
ook op de literatuur, wij hebben die gelezen en we willen er zowat een 
achtergrond aan geven. Ja. T ‘Is een indeling, want in principe ja, ’t is 
inderdaad heel flou en het loopt gewoon verder, ’t zijn gewoon 
veranderingen. Nu, naar voorbeelden toe, wat wij merken de laatste drie jaar 

dat is twee punten die heel duidelijk tot uiting komen, dat is euhm de 
batterijduur die dus verbetert en dat is eentje voor euh voor schaal 1 tot 5, daar 
zit dus iedereen op te werken op batterijduur, maar dat geldt dus voor alle 
problemen waar elektriciteit moet opgeslagen worden. Maar een klassieke 
drone van twee jaar geleden was 20 minuten, maar 20 minuten dat betekent 
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-Het toenemende aantal 
sensoren. Dit zorgt ervoor dat 
gevaren die je niet ziet toch worden 
opgevangen. Het laat toe dat de 
drone mee denkt. Zo kan men nu 
ook gevaren boven de drone zien, 
wat vroeger niet ging.  

  

Problemen:  

-Die sensoren zijn goed maar 
kunnen ook tegen werken als je in 
een relatief kleine plaats vliegt. Met 
een drone met minder sensoren heb 
je dan meestal geen problemen.  

-Het huidige GPS-systeem werkt met 
de verbinding met verscheidene gps-
en wat ervoor zorgt dat je een locatie 
krijgt in een vak. De drone blijft daar 
hangen. Zit men tussen gebouwen, 
dan kan het dat er sommige niet 
werken en dat je drone afdrijft. Dit 
kan worden opgelost met lokale 
bakens, maar zou beter kunnen in 
de toekomst.  

dan mits opwarmen van uw batterij eerst, want die software en moet dus een 
heleboel testen doen, dus dat betekent dat als het koud is vooraleer u met 
uwen drone de lucht kunt ingaan; want als het koud is gaat de capaciteit van de 
batterij verminderen, gaat ook de opwarm duur langer zijn, dan zit je nog aan 
85 procent en aan 40 procent zegt hij alarm. Normaal zegt hij ‘alarm, uw batterij 
geraakt op het einde’, maar als het zeer koud is dan zei hij ‘landing now’. En 
landing now da was waar dat die op dat punt zat. Amai. Euh, twee jaar 

geleden, nu op dit ogenblik spreken we dus gemiddeld over een batterijduur 
van een half uur. Ja. En dat is al een, dat scheelt al heel veel. Daarnaast wordt 

ook steeds meer gevlogen met dubbele batterij, en dubbele batterij betekent 
extra powers taken bij het opstijgen terwijl de batterij nog koud staat en 
waardoor dus die opwarmperiode, da je die al kwijt zijt. Dus dat betekent dertig 
minuten is ook dertig minuten. Ja ja ja. Waar dat vroeger euh twintig minuten 
ja euh vijftien minuten was. Ja, eigenlijk. Waar als we 

dan nen infraroodcamera bij ondergingen, dan zaten we aan acht minuten, 
maar op acht minuten moet je al redelijk, allez, normaal gezien ga je omhoog 
en ga je eerst oriënteren en rondkijken om te weten of er hier of daar 
een probleemke is, wa zijn euh, maar je moet niet te veel rondkijken als je maar 
8 minuten kunt vliegen. Dat is waar ja. En dan moet je neerkomen, die batterij 

opsteken, weer een paar minuten, dus dat is zeer sterk verbeterd, dus de 
batterijduur. Maar blijft een werkpunt en dan een ander euh een ander 
opportuniteit vind ik ook wel wat ook opvalt naast batterijduur dat is de toename 
van sensoren. Mhm. Euhm bijvoorbeeld een euh een drone die euh een 

probleem heeft die gaat een return home doen, dus dat betekent die gaat naar 
een vooraf ingestelde hoogte, gaat hij stijgen, gaat hij zich horizontaal bewegen 
tot boven een landingsplaats en daar zachtjes delen. Dat is de theorie. 
Nu euhm als je met een drone binnenvliegt en euh dat systeem is actief en hij 
gaat naar een ingestelde hoogte van dertig meter, dan ga je daar ergens het 
plafond tegels gaan euh onklaar maken, en euh dan kan die zich horizontaal 
niet te ver bewegen en komt hij gewoon naar beneden gedwarreld. Dus dat 
was vroeger hadden we dat vandaag den dag met die sensoren is dat veel 
verbeterd, dus we hebben sensoren onderaan, bovenaan, vooraan ja, en 
meestal op zij dan ook nog, euhm wat het voordeel geeft van 
ja euhm praktische toepassing: je doet een controle van een 
brug…. Mhm. Maar je vliegt onder het brugdek door euh sommige camera’s 

kan je omhoog richten, ja, dat ze ook buiten het euh het gebied zitten van 
propellers die ronddraaien euhm en als die een probleemke hebben, ja, dan 
gaan die dus ook willen stijgen, maar dan gaat dienen opwaarts gerichte sensor 
zeggen van ‘ola, wij moeten hier een venster inbouwen van hoogte, ja daar 
kunnen we niet weg, dus we gaan kijken of da we links of rechts kunnen gaan’. 
Dus die sensorentechniek die is op dit ogenblik zeer sterk verbeterd. Als het u 
interesseert kan ik u dat weleens tonen. Euh ja. Dus we hebben er hier enen 
staan een relatief groten die recent is en ja de klassieke die ken je wel. Ja ja 
we hebben er verschillende al gezien we hebben mensen ook aan het 
werk gezien met zo een kleine nano. Ja het nanootje is ideëel om mee te 

vliegen binnen dus euh… Dus die batterijduur en die sensoren zijn wel twee 
zaken die zo … Wel ja die sensoren hebben wij ook al gehoord van 
mensen die zeggen van ja dat is wel een serieuze verbetering, dat die zelf 
eigenlijk gaan dingen waarnemen waar da ge zelf niet aan zou denken en 
waar da ge zelf niet zo mee bezig zijt. Euhm het zou niet mogen da je er niet 
aan denkt. Ma ja … Maar euh ’t heeft nadelen ook hoor. We hebben vorige 

week, nee veertien dagen geleden, want het is redelijk druk geweest 
excuseer. Ah ja geen probleem. Allez, we hadden het niet voorspeld euhm, 

maar blijkbaar het feit dat er redelijk lang mooie temperaturen geweest is heeft 
een aantal mensen wakker gemaakt ook bedrijven. Als het pissig weer is, is’t er 
niemand die gaan denken mhm wat kun je met een drone doen, dat is een 
beetje het nadeel in onze branche. Een van de grote nadelen. Euhm, maar we 
hadden het over ja die sensoren dus euh de onze sensor da’s de matrix van 
DJI. Mhm. Dus die staat bijvoorbeeld op een grasperk tussen bedrijfsgebouwen 

klaar om op te stijgen dus die begint te piepen als gek omdat die dus een 
grashalm ziet bewegen, dat ziet die als een hindernis. Ah ja 
ja. Euhm dus euh bij dergelijke zaken werkt dat soms wel een beetje 

contraproductief, maar als ge het nodig hebt, heb je het wel, maar ik ga een 
voorbeeld geven, allez een tegenvoorbeeld dan. Da was deze week euh ja, 
vorige week vrijdag, is er gevlogen in Antwerpen. Mhm. En d’r was dus een 

gebouwenblok, maar een gebouwenblok dat wordt dus omringd door vier 
straten dus ge hebt da zijn huizen, maar dat waren allemaal huizen die samen 
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gebouwd waren, dus eigenlijk een gebouw met een grote centrale plaats. Ja, 
waar al die gebouwen rond liggen. Dus, een gesloten aan de buitenkant en aan 
de binnenkant dus euh … allemaal met balkon die eigenlijk allemaal naar 
elkaar toekijken. Dus als we op zo een plaats omhooggaan met onze klassieke 
drone allez, met al zijn sensoren ingeschakeld, dan worden we gewoon gek en 
kunnen we niet meer vliegen. Omdat die dus constant van den enen kant naar 
den anderen kant ja, het ene alarm na het andere geeft. Euh ’t is een beetje 
zoals met parkeren met een auto, ja, da je niet alleen uw achterruit met 
sensoren zou bedekken met sensoren maar ook uw voorruit en opzij. Probeert 
dan ne keer op het gemak een parkeerplaats binnen te rijden, da zal…. Ja dat 
is een feit. Dus dan hebben we onze phantom genomen en die ja die had op 

dat ogenblik allez, het minste piepen, wat niet wil zeggen dat het gevaar minder 
was, maar je kon u meer concentreren op wat je deed. Omdat hij gewoon veel 
minder sensoren heeft. Een andere item waar misschien nog op gewerkt zou 

kunnen worden bij drones van technologie dat is het gps-probleem, maar dus 
waar gaat het over? Gps heeft twee wijzen van vliegen. Mhm. Euhm de 

klassieke wijze is, als het een dure drone is dan maakt hij gebruik van het gps-
netwerk, het Amerikaanse euh gps-systeem en dan het Russische Glonas. En 
dat betekent dat als je in openlucht bent, da je tot 18 gps’en ziet, dus 
satellieten. Nu, door het feit da je heel veel satellieten ziet, heb je een zeer 
fijnmazig knooppuntensysteem. Zie het als een visnet, ja onzichtbaar, waar da 
je binnen die gaten blijft hangen en een stabiele locatie hebt. Dus als je 
buitenvliegt dan mag je bij manier van spreken, stel dat-ie een half uur omhoog 
hangt een plaske gaan doen – mag niet, maar kom -, je mag een kop koffie 
gaan drinken; zeer snel en dan terugkomen, je zal nog altijd, normaalgezien op 
dezelfde plaats de drone terugvinden. Als je tussen een gebouwenblok zit, dan 
zie je te weinig gps’en. En onder de klassiek ja, onder de 18 gps’en wordt dat 
fijnmazig gps-netwerk te groot euh ja te klein, euh worden die mazen te groot 
en hangt hij niet meer vast in dat onzichtbaar mazennetwerk. Het resultaat is 
dat als je euh euh opstijgt en bijvoorbeeld en tussen de 0 en de 4 satellieten 
zit omda je binnen een gebouwenblok zit, dat is buiten, maar 
binnen nen gebouwenblok met muren tot 30 hoog, dan komt de gps niet binnen 
dus op het ogenblik da je dan star t en omhoog wilt gaan, geeft hij wel een 
alarmmelding, maar hij schakelt dus gewoon zijn automatisch positiehouden uit. 
En dat betekent dus als je een kleine euh zweving hebt van wind, dat hij 
gewoon meegenomen wordt door de wind ja, en gewoon tegen de muur gaat 
eindigen als je niet oplet. Ja, in principe… Dus je gaat omhoog, je hebt geen 

dekking, dus die pakt alle mogelijke dingen, dus op dat ogenblik: filmen is niet 
mogelijk. Dus wat is het systeem: Je gaat op handbediening omhoog tot 
wanneer hij gps’en begint te zien. En dat duurt, laat ons zeggen 30-40 
seconden en op dat ogenblik laat hij weten ‘ik ben gelocked’. Dus dan hang je 
stabiel in het gps-netwerk, maar dan hang je eigenlijk boven de daklijn. Nu, als 
je boven de daklijn hangt, ga je bijvoorbeeld goed gaan hangen op de positie 
verticaal omda ge uw gebouw hun gevels wilt filmen ja en dan kom je vooraleer 
hij zich realiseert, hij staat gelocked, in sneltreinvaart naar beneden terwijl dat 
hij filmt en dan voor op het ogenblik een paar meter naar beneden, begint hij 
weer te zwalken want hij is zijn gps-lock kwijt, maar euh u kunt hem rustig weer 
naar beneden halen en uw beelden zijn stabiel. Ja. Dus euh ja en het gevaar is 

ook da als je daarboven hangt dat door thermiek da je een soort schouweffect 
kunt creëren in uw, op uw koer. Ja. Resultaat dan? Hij is nog niet gelocked, hij 

gaat omhoog, zweeft boven uw daklijn en ge krijgt hem de eerste minuten krijgt 
ge hem niet meer boven dat gat of ge vindt het niet meer terug. Ja ja ja, 
inderdaad. Dat is wel een gevaar eigenlijk. Dus euh die gps-

 euh problematiek, vliegen tussen gelocked of niet-gelocked, dat is op dit 
ogenblik is dat standaard nog niet opgelost. ’t Schijnt opgelost te zijn met of te 
kunnen worden met externe – euh, hoe moe ‘k het zeggen – euh met lokale 
bakens die ge kunt inbrengen maar dat euh ik heb er nooit mee gewerkt en het 
zit ook niet standaard op appratuur. Ja. Dus dat zijn van die zaakjes die 
toch wel ne keer nog bekeken worden naar de toekomst toe. Ok.  

  

{HuidigeWetgeving} In de 
Belgische wet spreekt men over 3 
klassen, die drones indelen en de 
verplichtingen regelen. Wat denkt 
u over de huidige wetgeving die 
van toepassing is in België en 

 {HuidigeWetgeving} Dan euh hebben wij gezien dat de wetgeving zeer 
belangrijk is bij het gebruik van drones. In de belgische wetgeving heeft 
men momenteel de drie klassen die de drones indelen en de 
verplichtingen daarrond regelen. Euh wat denk u over de huidige 
wetgeving in België en ook in Europa? Ja, de ja, we werken op dit ogenblik 

enkel met de huidige wetgeving ja, de huidige wetgeving is ontstaan in een 
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Europa? Hoe kan dit volgens u 
een opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en 
beveiliging?   

  

Opportuniteiten:  

-Samenwerken met andere bedrijven 
om zekerheid in te bouwen. Als er 
een drone crasht, kan je een andere 
gebruiken.  

  

Problemen:  

-De hoogte om te werken is beperkt 

tot 92 meter, wat te weinig is om 
soms volledige gebieden te filmen.  

-De vlieghoogte kan verlaagt worden 
door instanties die instaan voor het 
beheer van gebieden.  

-Zeer trage werking van het 
DGLV door overbelasting. De 
registratie van een drone duurt 5-6 
maand, ook bij crash.  

-Restrictie van de klasse 
indeling. Als men een opdracht moet 
doen, waarvoor je een toestemming 
nodig hebt, dan duurt dit minimum 
14 dagen.  

-Er kunnen lokale restricties zijn, 
zoals in Gent waar men 6 weken op 
voorhand moet melden dat men met 
een drone gaat vliegen.  

  

  

kader van in een tegenwerking van klassieke verkeerspiloten. En een van de 
resultaten dat de hoogte voor om met drones te werken, ook professioneel, 
beperkt is tot 92 meter, dus 300 voet en dat is gewoon te weinig om op een 
professionele manier uw werk te doen, ik geef een voorbeeld: als je een grote 
bedrijfssite in beeld wilt brengen, dan is 92 meter te weinig om bijvoorbeeld ik 
zeg maar iets- een autofabriek in beeld te brengen. Ja, als dat echt een groot 
bedrijf is. Je haalt haalt het niet, euhm, het enige wat jet kunt doen is via 

opzij, allez, hangen of d’rboven hangen, maar van de buitenkant en uw camera 
vanonder een hoek gaan filmen maar dan ga je ook, allez dan heb je geen, hoe 
moe ‘k het zeggen… geen vogelperspectief recht naar beneden. Dat is op dit 
moment een probleem, dus de huidige toegestane hoogte is euh ja, te 
repressief, geeft zeer veel problemen, ja, plus het feit dat die huidige 
toegestane hoogte die door het FOD mobiliteit euh wordt toegekend, allez, in 
het KB staat, euhm, dat die huidige hoogte zomaar kan naar beneden gehaald 
worden. Bijvoorbeeld u mag vliegen in de haven, we hebben het, je mag 
vliegen in een haven en zeggen van kijk euh die 92 meter ja wij vinden dat 
veiligheidshalve dat u maar veilig kan vliegen op een hoogte van 60 
meter. Ja. Ja, nu, dan wordt het wel een heel moeilijk verhaal als je weet dat de 
gebouwen 55 meter hoog zijn. Ja, inderdaad. Ja, bedrijfsgebouwen. Euhm en 

dat dat is dus iets wat niet klopt. Je kunt dat mits te telefoneren en te doen ja 
kun je dat wel allez in dialoog met die mensen bekijken, maar dat vergt 
ongelooflijk veel euh veel werk, dan euh dus euh de hoogte is een groot 
probleem op dit ogenblik. Daarnaast de zeer trage werking van euh de FOD 
mobiliteit. Ja, DGLV. Ja, DGLV. Dus de mensen die daar werken die doen zeer 

goed hun best, maar als je dus euhm een mail stuurt, dan krijg je ‘wegens 
overbelasting van onze diensten, kunnen wij bijvoorbeeld in de eerste twee 
maand of zo dit niet doen’. Dus dat euhm en een registratie van een 
drone, mhm, kost vijf of zes maand. Amai. Dus dat betekent als je 

professioneel vliegt en je hebt een ongeval met uwen drone, je maakt een 
crash, daarnaast geen schade dus we gaan het eenvoudig houden, maar uwen 
drone is defect, dan moet je nen nieuwen drone kopen, die nieuwe drone moet 
dus een vliegtuigregistratienummer krijgen en dat kan maanden duren. Maar 
als dat manden kan duren, dan kun je ondertussen geen klant helpen. Ja, dan 
hebt ge maanden geen inkomen. Euh daar komt het dan op neer. Ja, een 

andere mogelijkheid is da je met meerdere bedrijven euh samenwerkt. Dus wij 
werken samen met een partner en wij dekken elkaar ook kwestie van 
investeringen en zo op die manier kunnen wij wel het ene doen. Maar een 
crash bij hem betekent dat euh de toestellen dus onze portfolio proberen we 
een klein beetje naar elkaar aan te passen. Video en montage is een andere 
job dan bijvoorbeeld technisch havenwerk. Ja, inderdaad. Maar we gaan heel 

vaak met elkaar en op die manier is dat te doen, maar ’t is niet correct, ’t is niet 
correct en ja de mensen geven dat ok toe, maar d’r is blijkbaar een probleem – 
dat zou verbeterd zijn heeft men rond het einde van het jaar van vorig jaar 
gezegd, maar het is niet verbeterd, het is alleen maar verslecht. Ja, ja 
inderdaad, we hebben datzelfde ook al gehoord door verschillende 
anderen. Er was 1 iemand die euh eigenlijk 2 jaar geleden wou starten. 
Dus eerst zijn opleiding heeft gevolgd. Ja. Maar eigenlijk ja, was hij daar 
niet zoveel mee bezig en hij dacht ik ga nu eindelijk mijn operationeel 
handboek gaan binnen geven dat dat kan goedgekeurd worden, maar ja 
hij heeft daar ook nog 6 maanden op moeten wachten. En nu eindelijk kan 
hij officieel beginnen. Ja, het seizoen is voorbij eh. Ja, inderdaad, daar kan 
hij. Euh we hebben onlangs gevlogen voor een opdracht in januari ja euh. 

Resultaat 2 defecte batterijen omdat het, het was te koud toen. 2 defecte 
batterijen aan 144 euro tstuk. Ale da begint euh, ge doet dat niet graag eh. Dus 
het DGLV en de beperkte hoogte zijn de grote euh ja. En euh daarnaast euh de 
restrictie van euh het indelen in de klassen. Dus recreatief, klasse 2 dan klasse 
1 lijkt ons een goede indeling te zijn. Euh maar het euhm, ik geef een voorbeeld 
als ge een opdracht wil doen in de haven moet je eerst toestemming hebben 
van het DGLV. Euh je stuurt een mail euhm minimum wachttijd 14 dagen, 
minimum wachttijd 14 dagen euh als je dan nog toestemming nodig hebt van 
de haven dat is, zij zijn verantwoordelijk uiteindelijk te plaatse dan moet men, je 
moet eerst toestemming hebben van de DGLV en met de toestemming van de 
DGLV kan je Port Security dan vragen en die vragen ook een week. Ja. Dus 

dat betekent als iemand u een opdracht geeft, is het, zit je met een wachttijd 
van 3 weken. Het ware dat je hectisch begint te doen en je begint te bellen en 
dan kan het sneller gaan, maar das niet de standaard procedure. En sneller 
gaan betekent dat je niet weet of het gaat lukken of niet. Ah, oei. Ja, 
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snel snel want anders zou iedereen telefoneren eh maar we hebben nu onlangs 
alle ja, zo op een site, moesten er historische beelden genomen 
worden euh voor euh nen opdracht en die site ging gesloten worden euh en 
daar hebben we dat voor elkaar gekregen, maar dus door uit te leggen dat het 
ging over historische beelden en in team hebben ze dan beslist, dat moet 
erdoor. Ja, ja. Maar dat is niet allemaal zo euh, zo evident dat vergt 
verschrikkelijk veel energie. Ja, ja, dat kan ik begrijpen. Wel je we hebben 
ook zo een voorbeeld gehoord van iemand anders dat vlak voor de 
wetgeving er effectief was, dat die ook konden worden ingezet 
bijvoorbeeld bij een ongeval dat was gebeurd. Dat er dan 
mannen euh ja euh officieel mocht het niet, maar ze deden het toch. Ze 
gingen gaan filmen langs het euh de autostrade bijvoorbeeld een ongeval 
gebeurd en de beelden werden dan naar de tv gestuurd of naar 
ergens. Ja. Euh ja, maar die zeggen nu ook in principe er is nu een 
wetgeving, we kunnen het nu ook doen, maar niet snel genoeg, want we 
moeten het zover op voorhand gaan aanvragen, maar dat ongeval is nu 
gebeurd, niet binnen 2 weken. En das een voorbeeld dat wij hebben 
gehoord en dat wij denken. En dan hebben we het nog niet gehad over het 

voorval in Gent, euh de grap in Gent, dus drones euh. Als je iets wil doen met 
een drone moet het in het euhm moet het aangegeven worden bij de cel 
drones euh moet er een evenementenformulier ingevuld worden en dat moet 6 
weken op voorhand binnengestoken worden bij de politie. Amai, 6 
weken. Euh we hebben ons daar boos over gemaakt, zeer boos over gemaakt 
en men ging kijken enfin ja, we hebben uiteraard ja euh niets te zeggen over de 
wet en over de regels die ze maken maar euh dat is onwerkbaar eh. Jaja. Men 

kan met infrarood bijvoorbeeld een vochtdetectie doen. Als een bedrijf een 
vochtprobleem heeft op een dak, dan geeft dat lokaal een koeling als dat 
eronder koud staat en krijg je die verdampingswarmte. Dat kun je zien met 
infrarood, maar geen zes weken eh, die mens wilt geen 6 weken wachten om 
zijn lek te gaan dichten eh. Ja, inderdaad. Das iets om aan te werken. Dat 
hebben wij ook al gehoord van verschillende mensen.  

  

{ToekomstigeWetgeving} Eind 
2018 komt er een nieuwe 
dronewetgeving bij op Europees 
niveau om de nieuwe 
ontwikkelingen op te vangen. Hoe 
kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en 
beveiliging?  

  

Opportuniteiten:  

-De hoogte wordt opgetrokken tot 
120 meter, wat wel goed is voor de 
professionele sector.  

  

Problemen:  

-De 120 meter hoogte geldt voor de 
3 categorieën dus ook voor mensen 
die enkel recreatief vliegen. Dit kan 
een risico vormen aangezien deze 
niet opgeleid zijn om te vliegen. Ook 
al zegt men dat de afstand tot 
andere personen, de 
maximumhoogte is (100 meter van 

 {ToekomstigeWetgeving} Euh en dan, er is in principe een toekomstige 
wetgeving die er gaat komen, eind 2018 maar ja naar wat dat wij al 
gehoord hebben zou het eerder 2019 of zelfs later zijn. Euh en dat is dan 
de Europese wetgeving die nieuwe ontwikkelingen wil opvangen, wat 
denkt u daar van? Ja, wij hebben euh, wij hebben de conceptennota gelezen 

die goedgekeurd is door het Europees parlement en zover zitten we nu eh, 
conceptennota. Euhm daar zijn een aantal zaken aan die opvallen, 
dus euh positief is euh de hoogte. De hoogte wordt voor Europa opgetrokken 
tot 120 meter. Euhm das 400 voet zeker euhm 120 meter. Nu die 120 meter, 
dat is interessant voor de professionele sector, zeker weten. Maar er zijn dus 
opnieuw 3 categorieën: De open, de specifieke en dan de gecertifieerde. Dus 
als professionele piloot gaat ge er vanuit dat ge bij de gecertifieerde zit en dan 
is die 120 meter hoogte een pluspunt. Blijkt nu dat Europa wenst dat dat geldt 
voor alle categorieën. Alle categorieën betekent dus ook dat het kleinste type 
drones, dat voor de open categorie geldt. Open categorie betekent, u gaat naar 
media markt op u eentje, daar wordt wel eens vriendelijk gevraagd om het 
briefje te lezen want er is een verschil tussen links, rechts, omhoog en 
omlaag. Ja, inderdaad. Maar totaal vrijblijvend en dan mag je ook omhoog 

gaan tot 120 meter, maar je moet hem altijd zichtbaar houden. Alle ge moet 
altijd zichtbereik hebben op uw toestel. Nu ik durf u zeggen dat in een klassieke 
drone zoals ne phantom ja, dat op een hoogte van 120 meter, daje die quasi 
niet meer ziet. Niet meer ziet en wij werken met een professionele 
waarnemer. Ja. Dus wat doet een prive gebruiker, die gaat omhoog, die kijkt 

eventueel op zijn scherm beeld binnen komen en die kijkt naar boven, die is 
dus gewoon verblind, ja en die vindt dien drone dus gewoon niet meer terug. 
Ja, nu die 120 meter voor die open klasse lijkt mij, alle we hebben daarnet 
geklaagd van men mag niet hoog genoeg. En voor die mensen in recreatieve 
klasse sprak men van 10 meter, laat ons zeggen dakgoot hoogte. Ja, ze moet 
ne keer uitgekuist worden. Ja. Maar nu mag iedereen naar 120 meter 
gaan. Euhm dus dat betekent dat er ongelofelijk veel van die kleine prullen 
zullen neerstorten. Euh wat dat is daar niet voor gemaakt. Ja, inderdaad. 
Alleen. Alle als ge bijvoorbeeld kijkt naar zo ne nano, dat is voor in uw huis te 
vliegen en misschien in uwen hof, heel laag. Wij hebben eentje die ietsje 
zwaarder is ook, waar da we buiten vlogen. Daar is 1 drone van ons al bij de 
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iemand = max 100 meter hoog 
vliegen).  

-Elke zone kan zichzelf beschermen 
met een extra tekst en restrictie. Men 
kent sheriffgedrag wat ervoor zorgt 
dat men nog minder mag vliegen. 
Komt de Europese wat, dat zal 
men lokaal alles kunnen gaan 
beperken.  

buren neergekomen. Da was de WHM dronetje. Dus da wordt door zijn kleine 
masse wordt dat gewoon opgenomen door de eerste bries en je bent hem kwijt. 
En je geraakt alle tot 120 meter. Maar er wordt bij gezegd van kijk, de regel die 
je moet volgen is de regel ten opzichte van mensen. Als ge 100 meter van 
mensen staat, dan mag je 100 meter hoog gaan. Die spullekes hebben geen 
hoogtemeter. Ja. Ja en ik zie dus de ma naast de pa al zitten, ergens in de 

weide liggen en de kleine mag ermee spelen. En niet te dicht bij ons gaat de pa 
zeggen. Alle, die kleine die,… die jonge mannen, kga het zo zeggen die dus. 
Het lijkt mij nu ineens van het ene uiterste in het andere uiterste. Nu men zou 
kunnen denken: professionals, die hebben dat niet graag. Hoe meer mensen 
enthousiast zijn, hoe liever, zolang of die als men een wetgeving te liberaal 
maakt. Resultaat: er zijn misbruiken, dus ja wat doen men, een algemene wet 
maken, want daar is België zeer sterk in. Ja, men heeft, men had de Belgische 
wetgeving ja euh, die was duidelijk. Ja. Op een zeker ogenblik zegt de minister 

van binnenlandse zaken, maar drones ja, dat is gevaarlijk, we gaan een 
rondschrijven doen. En we zien ze komen de rondschrijvers. Allemaal met de 
stempel van de gemeente op, maar het gaat op dezelfde tekst. Ja, 
resultaat euhm politiecommissarissen gaan hun zone gaan beschermen door 
een bijkomende tekst en het resultaat is daje weer met een restrictie zit, die 
helemaal niet de bedoeling is. Ja. Ja, want we hebben toestemming van de 

FOD mobiliteit. Maar ja, das een lacune, de burgemeester, die zijn korpschef 
zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente. Zo zegt die 
commissaris: “Natuurlijk mag er niet gevlogen worden.” Maar dat geeft dus 
aanleiding tot sheriff gedrag, wij hebben dat meegemaakt euh we gaan ergens 
gaan vliegen, of we willen een workshop doen. Wij mogen niet in een kleine 
tent met de speelgoed dronetjes, dus de nano’s vliegen, ja da was 
afgespannen met gaas. En wij mogen daar niet vliegen want, dat is een drone 
en als wij dat zouden durven doen, dan wordt al ons materiaal in beslag 
genomen. Maar dat zijn toch zaken, daar zeg je van. Ja inderdaad, das 
ergens op gebaseerd. Euhm ja dus het. We hebben dat gemerkt, begin 2016 

zijn we begonnen ja, halverwege, laat ons zeggen september, oktober vorig 
jaar 2017. Beginnen wij ineen keer vragen te krijgen van een openbare dienst, 
van is dit of dat. Normaalgezien bij festiviteiten vragen wij altijd: “Is er een 
veiligheidsanalyse gemaakt of is er een nodig?” Is er een 
veiligheidscoördinator, dan nemen wij daarmee contact op, net zoals als wij in 
een haven vliegen, dat wij het dichtstbijzijnde vliegveld. Ja. Hier in Gent zijn er 

geen maar euh onder ander, moet ge dan wel contact opnemen, maar das dan 
wel uit hoffelijkheid van kijk wij gaan omhoog, maar wij blijven op ons dingen 
ma je weet. Maar je kunt misschien zeggen tegen de mensen bij de 
briefing euh maar. Dat is een euh het dichttimmeren of bijzetten van 
achter bouwkes in de wet, dat is dus euh een probleem waarvoor ik vrees. Zeer 
sterk vrees, dat als de Europese regeling daarbij komt, ja dat euh lokaal dat de 
zaak weer zal dichtgetimmerd worden voor de professionelen. Ja. En dan is 
het euh ja sneu. Mogelijks is dat dus een groot probleem. Ja, ok. Wel ja die 
visie hadden we nog niet gehoord dat euh van wat u zegt want vaak zijn er 
wel dingen die dat terugkomen euhm.  

  

{Privacy} Een aspect dat vaak 
wordt aangehaald wanneer men 
over de inzet van drones spreekt 
is privacy. Hoe kan dit volgens u 
een opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en 
beveiliging?   

  

Gelijkenissen tussen klassieke 
beelden die gemaakt worden 
en beelden schieten met behulp van 
een drone. Het gaat hier vooral over 
hoffelijkheid. Je mag een groep gaan 
filmen op een openbare plaats. Ga je 
iemand specifiek viseren, dan ben je 

 {Privacy} Dan de euh privacy. Vooral als we dan gaan kijken naar 
surveillance en beveiliging is dat mogelijks een groot issue. Euh das een 
aspect dat vaak wordt aangehaald in de literatuur, dat vrij uitvoerig wordt 
besproken euhm. Zo heeft men. Vroeger hield men daar niet echt rekening 
mee, tot voor 2016, ja mensen vlogen maar eigenlijk mocht het wettelijk 
gezien niet. En wast zo van we doen maar op en hoe dan ook. Euh maar 
we zien dat daar mogelijks problemen kunnen zijn, ook vandaag de dag. 
Zo wordt er beschreven dat er een chilling effect kan zijn. Mensen voelen 
zich bekeken, ja een drone vliegt over hun hof. Een wat 
effect? Chilling effect noemen ze dat, dus het komt erop neer, er vliegt een 
drone over, ge wordt mogelijks bekeken en mensen gaan hun gedrag 
gaan aanpassen. Wat dat totaal niet de bedoeling is, omdat ze denken van 
we worden gefilmd, of wat is dien drone. Euhm en derbij is ook nog, wat u 
daarnet zij: Function creep gelijk dat ze het noemen. Van ge filmt iets en 
wordt dat wel met zijn correct doel gebruikt? Ja. Euh wat denkt u daarvan, 
van euh de privacy. Daar kunnen we eigenlijk euh ja, algemeen in zijn. Drones 

zijn naar privacy gebeuren niet anders dan euhm ja dan het klassieke fotografie 
gebeuren. Ik geef een voorbeeld vanuit de huidige privacywetgeving is het 
toegestaan euh bijvoorbeeld een huwelijksfeest. Hmh. Ja, een koppel huwt en 
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niet hoffelijk. Gaat er iemand 
specifiek jouw aandacht vragen, dan 
staat die zijn privacy af. Een persoon 
film je niet als die het niet weet of 
niet wil.  

  

komt uit de kerk. Op dat ogenblik gaat dat koppel zicht in de publieke ruimte 
begeven. Mensen nemen foto’s, familieleden nemen foto’s ja er is dus niets op 
tegen dat op dat ogenblik ook een drone foto’s zou nemen. Uiteraard kan men 
dat altijd maar doen met toestemming van de mensen. Ja, maar he fototoestel 
van een drone, en dat bedoel ik, is in se niets ander dan beelden die gemaakt 
worden met een klassiek toestel of vanuit ne luchtballon door gasten die. Goed. 
Nu, het woord is al eens gevallen, maar privacy, vind ik als je het vertolkt en 
heel kort samenvat in 1 zin dan heb ik het over, dan hebben we het over 
hoffelijkheid ja. Ik geef een voorbeeld euhm de Gentse feesten en dat is 
gewoon de klassieke privacywetgeving. Op het ogenblik dat men naar de 
Gentse feesten gaat. U weet wat de Gentse feesten zijn? Jaja. Op het ogenblik 

dat je naar de Gentse feesten gaat, euh betreed je een publieke ruimte. Dat 
betekend dat u kunt gefilmd worden met als doel, verzamelen van algemene 
beelden. Dus als het nieuwsblad daar rondloopt, mogen zij euh beelden nemen 
van de menigte, ja en die mogen gepubliceerd worden. Daar kan dus niets op 
tegen zijn omdat er het feit is dat je de publieke ruimte betreedt. Nu dat wil niet 
zeggen dat als daar bijvoorbeeld een koppel jonge mensen op een bank zit te 
genieten van elkaar, ja, dat het daar toegelaten is daar met een fototoestel 
dichtbij te komen en foto’s te nemen zonder toestemming van die mensen. Dat 
is die hoffelijkheid. Ja. Anderzijds als daar iemand voor uw lens komt flirten ja 

met 4 glazen bier in zijn hand, ja en uitdagend voor de camera komt staan, ja, 
geeft hij zijn recht op privacy op. Ja. Dus geeft hij een stilzwijgend akkoord, van 

ik voer de show dus hij trekt de aandacht en dat mag gefilmd worden. Achteraf 
kan dergelijke persoon als hij nuchter is niet meer zeggen van: “Dat kan 
niet.” Jaja, das waar. Dus dat is privacyregeling en of dat dat vanuit de lucht is, 
of vanuit de dingen. Ja. Maakt in se geen verschil, alhoewel het inderdaad zo is 

dat wij maanden op het ogenblik dat wij het woord drones gebruikten, werd 
gezegd van: de buurman dit, de buurvrouw begluurd en zo verder. Ja. Je doet 

het niet, de regel schrijft eigenlijk voor euhm als margriet in de tuin van de 
buren een bloem is, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de 
privacyregeling, wetgeving. Ja, van het ogenblik dat het een persoon is, doe je 
het gewoonweg niet. Dat is een kwestie van correct zijn. Dus het euh, een 
dronepiloot heeft zich duidelijk te houden en 1 van de bijkomende dingen is wel 
er worden beelden verzameld vanuit de lucht, dat toestel maakt lawaai. En dat 
gaat dus meer de aandacht opeisen dan een luchtballon die voorbij komt en die 
komt voorbij van hier naar ginder, dus die is, die kan niet gestuurd 
worden. Waardat nen drone, als die blijft hangen boven een tuin, heeft die, ja 
kan men zich terecht afvragen, wat is de bedoeling. Ja, ok. Wel ja de 
meningen komen bijna altijd overeen naar privacy eigenlijk, dat de 
privacywetgeving moet gevolgd worden en dat dat vrij los staat van 
drones eigenlijk. Ok.  

  

{GDPRWetgeving} Op 25 mei is de 
GDPR-wetgeving in voege 
getreden, deze regelt data captatie 
en opslag. In de literatuur werd 
deze uitvoerig besproken, het 
effect ervan valt echter nog af te 
wachten. Hoe kan dit volgens u 
een opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en 
beveiliging?   

  

Opportuniteiten:  

-Een bewustmaking van de jacht op 
personendata die men overal vraagt. 
Mensen beseffen nu meer wat de 
waarde van hun data is.  

-Nu moet men bevraagd worden 

 {GDPRWetgeving} Dan euh Op 25 mei is de GDPR wetgeving in voegen 
getreden, deze regelt de data captatie en opslag en wat er dus mag 
gebeuren en wat niet. Euh deze wordt ook vrij uitvoerig in de literatuur 
besproken omdat ze ook zien, ja er is wat een hype rond, om het toe te 
geven, en dan dachten ze natuurlijk ook eens te gaan bespreken voor 
drones. Wat denkt u daarvan van de GDPR wetgeving, ziet u daar 
opportuniteiten, problemen, of ziet u daar zelfs een impact van of eerder 
geen? Euh wel het grote voordeel van GDPR regeling is dat mensen zich 

eindelijk bewust worden van de waarde van hun personendata die verzameld 
wordt. Los van facebook met hun 86 miljoen dingen daar ja, 
Cambridge analytica of wa wast. Dat zijn zaken die niet kunnen. Wel nu voor 
die GDP… België had al een goede privacywetgeving ja, maar daar werd in het 
buitenland gewoon gelachen. Dus nu is het duidelijk een Europees gegeven, 
het Europees gegeven wordt, en dat vind ik fantastisch, euh als model gezien 
voor niet-Europese regelgevers die zeggen: “Wauw, wat ze daar kunnen doen 
hebben.” Euh dus we staan daar volledig achter. Euh en het is euh een hoe 
moet ik het zeggen, een bewustmaking hopelijk van euhm de jacht op 
personendata die te pas en te onpas bevraagd wordt. Ik geef een 
voorbeeld. Euh tot vorig jaar kon je naar geen winkel gaan zonder dat je een e-
mail adres nodig had euh uw naam voornaam en uw geboortedatum. Nu 
op op het gebied, nu enkel met de kennis van voornaam en geboortedatum 
weet m’n eigenlijk een hele boel zaken al die kunnen gereconstrueerd worden 
en als men er zich op toelegt, geraken ze in uw belastingaangifte binnen. Maar 
dat heeft eigenlijk, dus die GDPR regeling is op dat punt zeer positief. Nu je 
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voor men data kan hebben.  

-Privacy en GDPR-wetgeving zijn 
zeer goed.  

  

Problemen:  

-Nu moet men overal informatie 
geven als men ergens op intekent.  

  

moet bevraagd worden om u data te geven. Wat merken we nu, een aantal 
weken later worden we opgebeld of krijg je mails van firma’s die u onbekend 
zijn om mee te doen aan een enquête. Ja, maar je moet u intekenen en 
ondertussen moet ge u registreren en baf ze, tis weer van dat, want je hebt 
toestemming gegeven. Begrijp je dus dat is en ik vind dat belangrijk naar jonge 
mensen ook, dat die die privacy wetgeving, dat dat echt bewaakt wordt wat het 
is allemaal. En alles wat je geeft kan misbruikt worden, het is vooral naar het, 
het hacken toe en het indelen van mensen in categorieën enzoverder. Alle ja tis 
eh. Jaja. We hebben dat ook gelezen en dat kwam ook naar boven 
bij bij drones. Vooral dat dan indelen in categorieën. Ok. Euhm dus de 
huidige wetgeving mag behouden worden jaja. En die GDPR. Ja, dus die 
GDPR is zeker goed, volgens u. Jamaja, we hebben dat ook gezien en als 
ge dat dan in de praktijk gaat bekijken krijgt ge ook veel mailkes die 
zeggen: “Ja, wij informeren u dat uw data zal gebruikt worden, maar 
eigenlijk. Dat is niet correct. Ja, is dat niet correct eh. Ge moet echt 
toestemming geven. Ja. Blijkbaar kan dat toch, ik weet het niet. Ze moeten 
het vragen. Ja, ze vragen het. Maar ja, ik geef een voorbeeld. Ik heb een 

boekhouder gehad die mij in het kader zullen wij vanaf nu anders is er inzage. 
Ja het feit dat ge een boekhouder hebt, het feit dat die ene kopie van uw 
identiteitskaart heeft om uw zaak te kunnen runnen enzoverder. Dat betekend 
eigenlijk dat ge hem al toestemming gegeven hebt eh. Jaja, das ook waar, 
das logisch. Maar die heeft dan ook de zaak compleet opnieuw bevraagd. Ja 
maar dus dat punt correct met de wet. Ja, ok.  

  

{Ethisch} In de literatuur 
bespreekt men het ethische 
aspect van drones uitvoerig.   

Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en 
beveiliging?   

  

Opportuniteiten: / 

Problemen:  

-Inzetten van drones als 
oorlogswapen  

-Inzetten van drones voor het 
verzamelen van informatie tegen de 
zin van mensen in.  

-Men kan in de toekomst misschien 
drones automatisch laten werken en 
zelf keuzes laten maken, maar wat 
met fouten in de software, wat 
als men de verkeerde personen 
treft?  

-Meer toegang tot technologie werkt 

grens verlagend voor de inzet van 
niet al te koosjere technologie of 
toepassingen ervan.  

  

  

 {Ethisch} Dan zien wij ook eerder een ethisch aspect naar voren 
komen euhm als we gaan kijken naar drones. Euh we hebben hier een 
paar voorbeelden van natuurlijk alle eerder mogelijke opportuniteiten. Als 
opportuniteit wordt vaak beschreven dat als men technologie gaat 
inzetten euh en als mensen daar een voordeel van gaan zien, 
dan euhm gaan mensen dat heel snel gaan accepteren. Als je 
bijvoorbeeld met die drones pakjes gaat leveren en iedereen krijgt pakjes 
thuis en ge moet u niets meer aantrekken, dan gaan ze dat sneller gaan 
accepteren. Euh das een voordeel van de maatschappij eigenlijk. Maar het 
kan ook natuurlijk problematisch zijn als men drones gaat inzetten om 
gemarginaliseerde groepen te gaan targetten of als ze dat gaan inzetten 
boven een probleemwijk in dingen en ze gaan iedereen gaan bekijken. Ja 
hoe gaat ge dat dan gaan identificeren. Daarbij komt ook dat er steeds 
meer drones komen die steeds kleiner worden, maar ook eerder 
gecamoufleerd worden. Ok dat is misschien enkel militair maar ja wie zegt 
er niet dat die overstap wordt gemaakt naar gewone drones die ge kunt 
kopen. In de Verenigde Staten is dat hetzelfde. Ja? Of dat hij militair is of dat 
hij alle als men in bepaalde staten met oorlogswapens mag rondlopen. Mhm. In 

de Verenigde Staten is dat flou hier is dat gelukkig een beetje euh een 
verschil. Dus euh wat denkt u daarvan, van dat ethisch aspect? Euh als het 

gaat over het ethische aspect dat hebben we het duidelijk niet over 
een euh bedrijfsinspectie of over een videoding op aanvraag eh. Toch denken 
we dan vooral het misbruiken als bewapening eh. Ja. Of als tuig om informatie 

te verzamelen tegen de zin van de mensen in, dus euhm en op dat punt euh. 
Alle voorbeelden van bewapening, de artificiële intelligentie, dus dat is 
iets euh waar de het ethisch thema euh ongelofelijk belangrijk voor is 
eh. Jaja. Als alle, men wil bijvoorbeeld drones zelfstandig kunnen laten werken 

bijvoorbeeld beveiligen. Op dit ogenblik bij militaire drones wordt er nog 
altijd euh op de knop gedrukt door enen die zegt “NOW”eh, ne persoon. Maar 
op het ogenblik dat dat automatisch gaat gebeuren zullen er gewoon fouten in 
de software zitten eh. Dus euh pas op die mens, die achter die knoppen zit kan 
ook euh zijn dag nekeer niet hebben. Ja, das een feit. Maar los daarvan 

zal nen autonomen drone alle ja het verschil tussen iemand die een wapen 
ophoog richt of een kind dat met een gitaar ja dat doen. Dus die beweging, die 
kan op grote hoogte, normaal gezien. Alle als dat er niet in zit om dat verschil te 
maken en euhm tis duidelijk dat men bij artificiële intelligentie voor bewapening, 
dat men niet op zoek gaat naar gitaren, maar naar wapens, dus de software 
wordt daar dan op geschreven. Dus euhm dat is iets wat ethisc Dus het wordt 
steeds belangrijk, alle het blijft zeer belangrijk dat wetenschapsmensen jonge 
universitairen, van dat ethisch belang doordrongen blijven om te weten wat dat 
kan en wat niet kan. En door het feit dat de technologie steeds te verkrijgen 
is euhm opent dat, euh werkt dat grensverlagend. Ja. Dus dat is een euh das 
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iets wat euh ja zeker naar bewapening en artificiële intelligentie is dat 1 van de 
bovenaan moet staan bij dat bekijken of beoordelen van dat ethisch prentje 
vind ik. Awel ja, we zagen daar ook andere dingen, bijvoorbeeld er was een 
voorbeeld gegeven door iemand die dat meer een militaire achtergrond 
heeft en dat er grote verschillen kunnen worden gemaakt en dat dat 
vergelijkbaar is met de artificiële intelligentie. Waarda sommige landen 
zetten drones in militair waar bij dat de operator in het land zit waar dat 
die wordt gebruikt en wel degelijk contact heeft met de mensen terwijl de 
andere landen zeggen, die zit ergens thuis op een basis. Wat dat dat 
eigenlijk is: dien ene heeft voeling met wat er gebeurt. Terwijl dat de 
andere zegt, knop drukken, gedaan. Dat wordt ook wel nekeer aangehaald 
door sommigen. Ze worden vooral op dit ogenblik nog gebruikt voor tactische 

luchtverkenning eh. En dan moet men wel ter plaatse zitten ongeveer euh maar 
het kan inderdaad, het commando kan overgenomen worden door euh het 
thuisfront of vanop het thuisfront eh om dan echt de de beslissing te nemen en 
op de knop te drukken. Maja ok. Euh ethisch is dat aspect geweest en nu 
veiligheid.  

  

{Veiligheid} Drones kunnen 
ingezet worden om de veiligheid 
te handhaven, maar hierbij komen 
ook andere veiligheidsaspecten 
kijken.   

Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en 
beveiliging?   

  

Opportuniteiten:  

-Veiligheid handhaven is een taak 
van de overheid of zei die er 
specifiek voor zijn opgeleid.  

-Ordehandhaving bij terreur is 
mogelijk via drones.  

-Ook gezichtsherkenning kan via 
drones worden gedaan.  

Problemen: / 

  

 {Veiligheid} Veiligheid euh maar we hebben veiligheid en beveiliging en 
die lijken natuurlijk te overlappen, maar wat dat we vooral bij veiligheid 
bedoelen is: dat we die drones kunnen inzetten om veiligheid te 
handhaven en risico’s die er ook mogen bijvolgen. En beveiliging gaat 
hem over echt de drone zelf, ja bijvoorbeeld hacking euh kwetsbaarheid 
van de drones om slecht ingezet te worden. Die hacking das ook nog een 
puntje ja. Dus eerst veiligheid. Drones kunnen ingezet worden voor 
veiligheid te handhaven, maar hierbij komen een aantal aspecten kijken 
zo hebben verscheidene politiediensten drones al ingezet om 
bijvoorbeeld personen te gaan lokaliseren die op de vlucht zijn, die letter 
lijk net zijn gaan lopen, die gaan identificeren met 
hittecamera’s. Euhm maar natuurlijk langs de andere kant, is er wel een 
risico dat naar voor komt dat die drones op een slechte manier worden 
ingezet. Of ook eerder wat dat iets is dat mensen al aanhaalden, euhm dat 
eerder een beperking kan zijn, dat eerder het, de. Hoe meer drones dat er 
zijn, ho meer kan dat er is dat die gaan botsen ofzo. Nu als het gaat om 

veiligheid te handhaven dan denk ik dat er 1 belangrijk antwoord is en dat is 
een taak van de overheid. Net zoals euh, niet iedereen euh veiligheid 
handhaven. Om het heel eenvoudig te zeggen bij een evenement, 
zeggen waardat de radarafsluiting moet komen, das euh een maatregel van 
veiligheid handhaven. Euh met een drone is dat hetzelfde dus dat is voor mij 
een verlengstuk op dat ogenblik van de politiediensten. Dus da en dat vindt ik 
moet moet het een als het gaat over veiligheid handhaven, moet het een taak 
van de overheid zijn, politiediensten of veiligheidsdiensten die daarvoor 
opgeleid zijn. Ja. Geen parkeerwachter die euh als parkeerwachter ook nog 

een keer de beoordeling gaat doen van het materiaal enzoverder. Dus euh daar 
moet toch wel enige scholing aan te pas komen euh. Das het enige dat 
ik euh daar euh voorbeelden. Ja, ok. Handhaving bij 
terreur euh gezichtsherkenning euhm dat zijn de belangrijkste denk ik. Ja ok, 
maar ik snap dat, als ge niet echt die achtergrond hebt. We hebben ook 
een interview gehad, alle dat heeft mijn collega gedaan met euh … en … 
en waarschijnlijk gaan we daar meer een input naar direct die veiligheid 
hebben omdat zij, ze zijn er echt wel mee bezig. Ja, zij gaan van veiligheid 
uit he die gasten. Ja.  

  

{Beveiliging} Drones kunnen 
gebruikt worden met slechte 
intenties en ook misbruikt worden 
door anderen. Hoe kan dit volgens 
u een opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en 
beveiliging?  

{Beveiliging} En dan beveiliging euh ja, ik weet niet of u daar iets van 
weet, bijvoorbeeld drones die echt kwetsbaar zijn voor hacken, voor 
slecht ingezet worden. Ja euhm dat hangt een beetje samen met euhm. Dus 

wij gaan euhm waarschijnlijk beginnen met deel uit te maken van 
een DaaS systeem. Ah ja. Euhm waarbij een klant zegt bijvoorbeeld, er moet 

een klant, een parkeerlocatie bewaakt worden, ik denk bijvoorbeeld aan 
parkeerplaatsen langs autosnelwegen. Ja. Of ik denk aan verkeersanalyse, dus 

omhoog gaan met een drone en gedurende uren het aantal voertuigen tellen en 
dat in grafiek brengen. Dus euhm verkeersstroom en dat zouden we dan doen 
met een DaaS systeem. Die toestellen worden euh gebruikt als state aircraft en 
dan komt het neer eigenlijk op beveiligingsopdrachten, maar dat is dan ook in 
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Opportuniteiten:  

-Kan gebruikt worden voor 
verkeersanalyse en het tellen van 
het aantal voertuigen.  

-Er zijn speciale afspraken voor de 
inzet van drones voor de hierboven 
vermeldde opdrachten.  

Problemen: / 

 

  

  

het kader van speciale afspraken ook met de DGLV en euh ik heb toen de 
vraag gesteld van euh jullie veiligheid dit en veiligheid dat voor de drones waar 
we mee werken hebben we piloten nodig. En euh toen heb ik euh de vraag 
gesteld euh veiligheid is zeer belangrijk voor de drones euh ja, euh voor de 
piloten ook? Euh hoe bedoelt u? Als het de bedoeling is dat piloten daar de 
zaak bedienen op parkings, dan is het de bedoeling dat de piloot zelf ook veilig 
is eh. Ja, maar dat gebeurd in samenspraak met beveiligingsdiensten. Dus over 
zo een DaaS systeem zal ik euh binnenkort dan euh meer weten. Mhm.  

  

{Andere} Zijn er nog andere, 
belangrijke zaken buiten diegene 
die we al besproken hebben, die u 
ziet als mogelijke opportuniteiten 
en/of problemen bij de inzet van 
drones bij surveillance en 
beveiliging? Hoe kan dit volgens u 
een opportuniteit en/of probleem 
creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en 
beveiliging?  

  

  

{Andere} Dan tot slot hebben we ook nog andere. Ik weet niet of dat er 
nog iets is dat bij u naar boven is gekomen tijdens het interview? Ik denk 
dat we het meeste gehad hebben. Ja, ok. Ja IoT nog nekeer misschien.  

  

  

{IoT} Internet of Things is het 
fenomeen waarbij voorwerpen 
gekoppeld worden aan een 
netwerk en op zelfstandige manier 
data kan uitwisselen. Drones 
worden de toekomst 
van IoT genoemd. Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging?   

  

Zwermgedrag hoort thuis bij de 
wapenwedloop.  

Opportuniteiten:  

-Kan zeer mooi zijn voor 
kunstprojecten.  

-Men kan redundant werken met 
drones (positief en negatief).  

  

Problemen:  

 {IoT} {DaaS} Euhm internet of things is het fenomeen waarbij voorwerpen 
gekoppeld worden aan een netwerk en dus euh op een zelfstandige 
manier met elkaar gaan communiceren. Euh en die drones worden de 
toekomst van the internet of things genoemd. Wat we daar ook bij zien is 
bijvoorbeeld swarms, drones die gaan communiceren met elkaar en 
samen gaan werken door middel van aflossingen. Euh wat denkt u 
daarvan, ziet u dat eerder als een opportuniteit of als een 
probleem? Euhm ja, zwermgedrag klinkt redelijk agressief eh. Nee nee nee ja. 

Maar ik bedoel ja, komt bij mij over als redelijk agressief. Euh er bestaan 
filmpjes waarbij zwermgedrag een ballet uitvoert op basis van klassieke 
muziek. Fantastisch eh als ge da kunt, technisch, op basis van klassieke 
muziek. Euh zwermgedrag als het euh in euh op offensieve wijze gebruikt 
wordt euh dan betekent het van euh we gaan ne euh redundant werken. Ja als 
er 10 uit de lucht geschoten worden gaan er 90 anderen waarschijnlijk wel nog 
iets kunnen doen, euh dan zitten we eigenlijk in een systeem dat thuishoort in 
bewapeningswedloop. Ja wat dat wij er eigenlijk eerder mee bedoelen is er 
wordt bijvoorbeeld een opdracht ergens uitgevoerd voor beveiliging en 
dat is eigenlijk permanent moet er een drone in de lucht zijn da ge gaat 
zegge, we hebben 4-5 drones, die zijn met elkaar verbonden en die gaan 
elkaar afwisselen, bijvoorbeeld de 1 is bijna leeg, de andere gaat 
opstijgen, dat systeem. Ja. Dus euh wij denken bij die DaaS nog aan iets 

anders euh een drone aan een kabel. Dus euh het is dat systeem waardat we 
het over hebben. Jaja, tethered drones. Ja, tethered drones ja goed, 

dus euh we komen aangereden met een euh aanhangwagen, daar zit een 
drone in. Bovenaan op de aanhangwagen wordt de drone gezet, die wordt vest 
gekoppeld, heeft een batterij, die gaat 80 meter omhoog, krijgt van dan af 
stroom door een generator en kan dus euh urenlang in de lucht blijven. En je 
moet dan om de drie uur nekeer landen, om nekeer technisch na te 
zien, nen arm te vervangen of een motor die warmgelopen zou zijn. Dus dat is 
het systeem dat zou gebruikt worden voor parkings, voor 
verkeersanalyse. Ja. Euhm we hebben daar in den tijd euhm het geval gehad 
van Wetteren. Ja. euh die scheikundige, euh die scheikunde, dat chemisch 
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-Het ethische moet gewaarborgd 
worden  

-Data moet beveiligd worden.  

-Hacken moet kunnen vermeden 
worden.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

{DaaS} Drones of bepaalde 
applicaties van drones zouden 
kunnen ingezet worden door 
bedrijven die ze zelf niet bezitten 
of zelfs niet bedienen. Dit 
fenomeen wordt Drones as a 
Service (DaaS) genoemd. Ziet u 
een toekomst in DaaS voor 
beveiliging en surveillance? 
Waarom wel/waarom niet?  

  

Ja, binnen DaaS zien 
we vooral Tethered drones, die men 
kan inhuren. Deze drones gaan 80 
meter hoog en kunnen uren in de 
lucht blijven. Om de 3 uur krijgen ze 
een onderhoud.  

Je moet een wachtdienst hebben en 
afwisselen om constant te kunnen 
vliegen.  

Het is geschikt drones in te zetten bij 
chemische 
ongevallen. Outbreaks zijn niet 
mogelijk.  

ongeval. Ja. Met die locomotieven, met die wagons en dus dat is, dat zijn voor, 

dat zijn gevallen waarin dat zo een tethered drone ideaal kan functioneren, 
want het is ook de bedoeling. Want die hebben 2 camera’s hangen aan boord, 
infrarood en visueel en die kunnen ook worden bediend door hulpdiensten via 
het astridnetwerk dat daar kan op gekoppeld worden. Ja. Waardoor dat zij euh, 

maar wettelijk is het een drone, dus als jij hebt een wachtdienst van piloten 
nodig die elkaar afwisselen en ondertussen kan dat systeem ‘s nachts en 
overdag euh beelden doorsturen. Ja dus dat is wat we, waar we in de toekomst 
meer zullen over weten. Wel ja we hebben met iemand gesproken 
en euh die persoon werkt specifiek met hulpdiensten samen om die 
beelden eigenlijk door te brengen en van specifiek drones en euh en ja. 
Das ongeveer hetzelfde idee en die zei ook, tethered drones kunnen daar 
een oplossing bieden. Euh tis nu natuurlijk even wennen, iedereen is nu zo 
blij dat ze euh draadloos euh en als daar nu, tis een fijn kabelke ze. Awel je het 
kan meer een soort van overbruggingssysteem zijn want ja 
dronebatterijen, die gaan waarschijnlijk niet zo snel evolueren, dat dat in 1 
keer uren gaat zijn dus ja. 1 zaak is normaal wel zeker, hij gaat niet weg 

lopen, dat ook. Dus euh bij windkracht 5 of 4 moet hij dan toch binnen gehaald 
worden. Ja, das waar. Om te vermijden dat hij met u remorque en al aan de 

haal gaat. Maar dat hacken, internet of things is ook euh iets wat de uitdaging 
wordt euh samen met dat ethische euh want regeltechnisch loopt dat allemaal 
vlot. Maar het ethische moet bewaakt worden naar de toekomst toe en ook het 
hacken eh, dat data van mensen veilig zijn want steeds meer zaken worden 
aan elkaar gehangen. Das waar. Stel dat uw examenpunten allemaal zouden 

gehackt zijn.   

  

  Interview 8  8.2.8
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{Expertise} Hoe beschrijft u uw kennis over het 
gebruikt van Drones bij beveiliging en 
surveillance? Welke functies heeft u daarbij 
gehad?  

  

-Werkt bij bedrijf die drones inzet.  

-Marketingcommunicatie.  

-Abstracte dingen duidelijk uitleggen.  

  

{Expertise} Dus euhm hoe beschrijft u uw kennis over het 
gebruikt van Drones bij beveiliging en surveillance en 
welke functies heeft u daarbij gehad? Ik ben nu ruim 

anderhalf jaar aan het werk bij *** en wij zijn vooral gesitueerd 
aan de kant van de drone, het inzetten van drones. Dus ik zou 
zeggen mij functie is marketingcommunicatie. Mijn taak 
bestaat dus om abstracte dingen heel duidelijk te gaan 
uitleggen.  

{Sector} In welke sector heeft u expertise 
opgedaan?  

IT-sector  

{Sector} Euh in welke sector heb ik expertise opgedaan? Dus 

relevant aan drones en security veronderstel ik dan. Euh in de 
IT, we zijn een technologiebedrijf. Dus in de IT-sector.  

{JaarDrones} Hoeveel jaren praktijkervaring heeft 
u met drones?  

1,5 jaar  

{JaarDrones} Hoeveel jaar praktijkervaring heeft u met 

drones? Das dan anderhalf jaar.  

{JaarBeveiliging} Hoeveel jaren praktijkervaring 
heeft u met surveillance en beveiliging?  

Rechtstreeks geen.  

{JaarBeveiliging} Hoeveel jaar praktijkervaring heeft u met 
surveillance en beveiliging? Rechtstreeks eigenlijk geen. Ja, 
ok.  

{Algemeen} Welke opportuniteiten of problemen 
kunnen zich volgens u voordoen bij de inzet van 
drones voor surveillance en beveiliging?  

  

Problemen:  

 Wetgevend kader: men mag niet 
vliegen beyond visual line of sight (= piloot moet 
drone altijd kunnen zien).  

 Verzekering: wat als drone neerstort op 
mensen die daar niet mogen lopen?  

 Technologisch: Luidruchtig en beperkte 
batterijduur -> Oplossing: tethered drone, drone aan 
kabel, maar deze beperkt wel bewegingsvrijheid.  

 Er is nood aan een digitaal opvolgsysteem. 
voor drones  

  

Opportuniteiten:  

 Near infrared technologie om hittedetectie te 
gaan doen. Iedereen heeft een unieke 
hitte signature.  

 Drones kunnen zelf data filteren bv enkel 
ingrijpen als ze een afwijking zien.  

{Algemeen} Wat betreft de inzet van drones voor beveiliging 

en surveillance. Als ik ga kijken welke opportuniteiten en welke 
problemen er zijn, eigenlijk is dat dezelfde problemen binnen 
surveillance als dat je normaal gezien ook zou hebben. 
Enerzijds heb je het wetgevend kader. Je moogt niet zomaar 
eender waar gaan vliegen met uw drone zelfs al is dat boven 
privé euh locatie. Een groot probleem dat ik daarin zie is dat 
momenteel volgens de wetgeving niet toegestaan is 
om beyond visual line of sight te gaan vliegen. Dus de piloot 
moet eigenlijk te allen tijde visueel contact kunnen houden met 
zijn drone, wat dat een heel stuk van de nuttige inzetbaarheid 
van drones al weg haalt. Want wat ik eigenlijk wil van een 
surveillance perspectief is dat ik zeg van ik laat mijn drone 
volgens een bepaald gebied vliegen, merkt die iets op, dan kan 
een actie ondernomen worden. Maar als ik constant mijn drone 
onder controle moet houden dan heeft dat geen enkele zin. 
Dus dat is lastig, het wetgevend kader dat daar grotendeels 
voor ontbreekt. Het tweede punt is de verzekering. Wat 
gebeurt er als mensen die daar weliswaar niet aanwezig 
mochten zijn op die locatie, voor welke reden dan ook. Ze 
proberen mijn drone onklaar te maken of zelfs los van hen, 
mijn drone stort opeens neer boven hun hoofd. Ja Wie is er 

dan aansprakelijk voor die verwondingen? Want zelfs al 
mochten die mensen er niet zijn die zijn wel gewond, hoe zit 
het daarmee? Als ik dan kijk naar een zaak van een paar jaar 
geleden waar een inbreken door een glazen dak is gevallen en 
een tegemoetkoming heeft gekregen van de rechter terwijl die 
daar absoluut niet mocht zijn, denk ik dat dat iets is dat bij 
drones een grijze zone gaat zijn. En als laatste punt want ik 
mag er blijkbaar maar 3… Nee u mag er meer zeggen, we 
hadden het ingedeeld naar het gedacht u mag er een x-
aantal zeggen. Ja absoluut. Ik zou zeggen technologisch. Een 

drone is momenteel een heel luidruchtig gegeven. Een fixe 
dwing drone is niet zo heel luidruchtig maar dit is al een 
gespecialiseerd iets om dit te laten opstijgen, dus als ik een 
inspectievlucht wil gaan doen wil ik een drone eerder traag 
laten vliegen om een goed niveau van detail te kunnen gaan 
krijgen. Dit is een grasmachine of een trein dat voorbij komt als 
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je een redelijk formaat van drone hebt. Euh en bijkomend een 
oplossing om lang genoeg te kunnen vliegen zou zijn 
om tethered, dus een drone die vasthangt aan een kabel en 
daar ook elektrische voeding uit krijgt wat dan ook weer de 
bewegingsvrijheid van uw drone sterk gaat beperken. Dus ik 
denk dat de technologie daar vandaag ook nog niet honderd 
procent op punt staat om in een verder stille omgeving een 
drone te gaan inzetten voor surveillance. Wat dat wel een 
opportuniteit is en dit gaat dan ook over de gebruikte 
technologie is dat drones met near-infrared kunnen uitgerust 
worden om eigenlijk zo euh aan hittedetectie te gaan doen. En 
dat is iets wat in de landbouw ook belangrijk is. Iedereen heeft 
een uniek hitte signature dus als we nu deze kamer zouden 
bekijken is dat heel herkenbaar wie dat ik ben, wie dat u bent 
en wie dat u bent. En het grote voordeel hiervan is da je 
drones gigantisch veel data kan laten binnenpakken en ook 
zelf kunt laten filteren. Als die drone bijvoorbeeld opmerkt dat 
er ergens een persoon is maar zijn hitteprofiel stemt overeen 
met de man van *** of de locatie waarop die aan het wandelen 
is en het patroon dat die aan het lopen is stemt overeen met 
de ronde van de nachtwaker dan hoeft dat verder geen 
beweging te triggeren. Ja, ja, inderdaad. Ook nog met 

surveillance en dat gaat dan eerder, het is ook te zien wat voor 
dingen jullie eigenlijk willen gaan bewaken. Het is vrij 
algemeen, we zagen het in principe in het begin meer op 
publieke evenementen, maar we zien ook dat dit eigenlijk 
vrij overlappend is omdat drones multi-inzetbaar zijn. Ja 

ze zijn heel breed inzetbaar, want ik denk dan bijvoorbeeld in 
de haven kunnen drones worden gebruikt voor een groot 
gebied. Euh bijvoorbeeld mensen die verstopt zitten in een 
camion of in een koelcel die snel aan het afkoelen zijn die 
worden dan opgemerkt door drones omdat ze een afwijkend 
hitteprofiel hebben. Dus dan kunnen er nog tijdig mensen 
gered worden. En anderzijds ook als het gaat over de 
bewaking van livestock, van dieren. Daar is het ook heel nuttig 
dat je direct kan zien, zijn er dieren die eventueel koorts 
hebben? Zijn er dieren die onderkoeld raken? Zijn er dieren die 
dat eigenlijk geen beweging vertonen, wat ook een heel 
onrustwekkend iets is. Ook in het geval van bijvoorbeeld een 
grotere kudde paarden of koeien. Zijn er dieren die een jong 
hebben gekregen? Is daar ineens een klein hitteprofiel dat 
tevoorschijn is gekomen? Wat eventueel moet opgevolgd 
worden door een dierenarts. Dat zijn eigenlijk ook allemaal 
zaken waar dat drones kunnen voor ingezet worden. Ja dat is 
heel interessant. Ja, sommige van dingen zien we wel 
terugkomen omdat wij ook, we hebben onze 
literatuurstudie gedaan, sommige dingen die u aanhaalt 
zoals de wetgeving, daar zijn inderdaad veel problemen 
mee en die worden ook besproken en ook de privacy 
problemen samen met de GDPR die er nu is. Dus dat 
waren degene waar dat u direct aan dacht. Dat zijn zo top 

of minds die er bij mij als eerste opkomen.  

{Technologie} In de literatuur wordt beschreven 
dat de volgende generatie drones (generatie 7) 
veel meer capaciteiten zal hebben, maar wordt er 
ook vermeld dat de huidige generatie nog 
beperkingen heeft. Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging?   

 Problemen:  

o geluid 
o batterijduur  

{Technologie} Deze hebben we al besproken. Waar dan wij 
nog gingen vragen is over generatie zeven. Dat is de 
volgende generatie drones. Zal meer capaciteit hebben, 
batterijduur,… Ja, dat is dat ik zei met de tethered drone, 

omdat ge enerzijds gaat gaan een aantal problemen oplossen 
doordat uwen drone tethered is die gaat al zeker niet 
wegvliegen want die kan fysiek niet weg. En ten tweede, de 
wetgeving is anders want een tethered drone valt niet onder 
vliegtuigen want zolang die tethered is dat een vlieger dus 
eigenlijk val je hiermee tussen de mazen van het net. Ah ja 
dat is dus eigenlijk een grijze zone dan? Ja. Ok dat wisten 
wij niet. We hadden het nergens opgevangen dat het zo 
is. Ja, want dat maakt het bijvoorbeeld ook voor 

windmoleninspecties want vaak is dat met tethered drones 
omdat dat vrij verticaal omhoog is dat maakt niet uit, ge hebt 
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 Tethered drone:  

o Drone kan niet weg.  
o Elektrische voeding.  

o Valt onder vliegers en niet 
vliegtuigen.  
o Bijvoorbeeld windmoleninspecties.  

 Opportuniteiten:  

o camera’s en sensors worden 
steeds kleiner en hun functionaliteiten 
steeds groter.  

o Meerdere sensors op drones zodat 
drones kunnen wisselen van taak.  

o Swarm technologie: drones die in 
een vliegpatroon rekening houden met 
elkaar.  

daar geen superlange kabel voor nodig. Maar dat duurt wel vrij 
lang en ge wilt uwen drone honderd procent onder controle 
hebben want als ik een inspectie aan het doen ben en mijnen 
drone heeft zoiets van ik krijg geen gps niemeer ik ben weg. 
Als die mijn windmolen raakt heb ik een gigantisch probleem. 
Ook naar de beveiliging van de drone zelf zijn tethered drones 
zouden daar zeker een grote uitkomst kunnen voor zijn. Ja ook 
wat dat betreft wat jij zegt de technologie gaat altijd maar 
sneller, je kunt met steeds kleinere camera’s steeds betere 
beelden maken. Dus ge kunt ook enen drone met meerdere 
sensors gaan uitrusten zodat enen drone eigenlijk kan 
wisselen van taak. Als er iets getriggerd word van taak, kan die 
direct het volgende gaan doen. Kan die ook bijvoorbeeld direct 
gaan terugvliegen om meer detail te krijgen zonder dat daar 
menselijke tussenkomst nodig is. Dus dat is inderdaad wel qua 
automatisering, gaat het steeds verder. Dat hebben we ook 
opgemerkt, dat dit naar voor kwam. Sommige technologieën 
zijn heel innovatief. Ja, ook een technologie wat voor 
surveillance heel nuttig kan zijn is swarm technologie, dus 
drones die eigenlijk onderling in een vliegpatroon rekening 
houden met elkaar waarbij ze bijvoorbeeld in patroon ergens 
over vliegen en als er iets in detail wordt gezien, gaat er ene uit 
het patroon naderbij gaan kijken en achteraf terug gaan 
aansluiten. Ja, ja.  

{HuidigeWetgeving} In de Belgische wet spreekt 
men over 3 klassen, die drones indelen en de 
verplichtingen regelen. Wat denkt u over de 
huidige wetgeving die van toepassing is in België 
en Europa? Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging?   

 Belangrijk dat er een wetgevend kader 
bestaat.  

 Men mag niet vliegen beyond line of sight.  

 Te veel verschil tussen lidstaten.  

  

 {Wetgeving} {Toekomstige wetgeving} De wetgeving is 

heel belangrijk, want zolang er geen inrichtend kader is, gaat 
ge dat op geen enkele manier kunnen gaan doen. En vanuit de 
wetgeving volgt de verzekering. De verzekering is niet zo heel 
belangrijk, omdat als er eenmaal is vastgesteld van kijk dit mag 
en dit mag niet, zelfs al gebeurd daar een ongeval, dan is dat 
wetgevend en kunde naar een rechtbank. Momenteel is dit een 
grijze zone en wilt niemand zich daar aan wagen. Momenteel 
wat wij daarvan hebben kunnen vinden, ging over de drie 
klassen die worden gebruikt in de Belgische wetgeving en 
natuurlijk heeft men dan ook boven de 150 kilo en we 
hebben ook gezien dat er binnen Europa verschillende 
wetgeving is qua land. Ja dat is eigenlijk nu nog. Maar 

normaal gesproken als alles gaat zoals gepland, EASA, dus 
het Europees overkoepelend veiligheidsorgaan, is bezig met 
formuleren van een nieuwe wetgeving die dan toepasselijk zou 
zijn voor alle Europese lidstaten. Dus normaal zou die er dit 
jaar september/oktober komen, dus laat ons er vanuit gaan het 
einde van dit jaar. Eens dat die actief is, krijgen de lidstaten 
elks nog 6 maanden om daar eigenlijk te starten met dit te 
implementeren, dus de effectieve wetgeving zou van start 
gaan haverwege tot eind 2019 dus naar in wetgevende 
snelheden is dat voor de snelheid van het licht. Ja, das waar. 
We hadden het ook zelf opgemerkt. Ja, en het goede 

daaraan is alles wordt gelijk getrokken. Momenteel is er 
gigantisch veel verschil. Als ge bijvoorbeeld in België recreatief 
wilt vliegen, moogt ge nie hoger dan 10 meter. Zoals je zegt, je 
hebt de onderverdeling in klasse 1a, 1b, klasse 2. Die 
onderverdeling van die klassen veegt Europa volledig van 
tafel. Binnen België is alles van minder dan een kilo 
momenteel recreatief dronegebruik. Dat gaat niet meer zijn. 
Dat gaat 250 gram zijn, wat da een gigantisch gegeven gaat 
zijn, want heel veel recreatieve drones, de betere, 
de DJI mavics en dergelijke van deze wereld, das allemaal 
rond de halve kilo. Dus dit zijn dan geen recreatieve 
drones niemeer. Bijkomend euh er wordt veel meer rekening 
gehouden binnen de nieuwe wetgeving hoeverre dat je boven 
mensen gaat vliegen. Dus je hebt eigenlijk de klasse C0 zal ik 
zeggen, wat dus eigenlijk de alle lichtste 
recreatieve dronetjes zijn waarda ge boven involved people, 
dus niet boven een stel rando’s die toevallig boven uw deur 
passeren, maar boven uw eigen familie, of op een trouwfeest 
boven de gasten, mensen die dat bij u in dezelfde groep zitten 

{ToekomstigeWetgeving} Eind 2018 komt er een 
nieuwe dronewetgeving bij op Europees niveau 
om de nieuwe ontwikkelingen op te vangen. Hoe 
kan dit volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en beveiliging?  

  

- Komt dit jaar September/Oktober.  

- Positief: alles wordt gelijk getrokken.  

- Alles onder 250g is recreatief in tegenstelling tot 
alles onder en 1 kilo.  

- Meer rekening houden met vliegen boven mensen. 
Hoe groter de drone, hoe verder weg je moet vliegen 
van mensen.  

- Zelfgebouwde drones moeten gekeurd worden.  

  



 

69 
 

en er is een reden waarom je er boven vliegt. En eigenlijk 
vanaf de andere klasses, moet ge daar verder vanaf blijven. 
Dus hoe groter en hoe zwaarder uwen drone is, hoe verder dat 
je verplicht bent om weg te blijven van eventuele individuen . 
En bijkomend wat dat nu wel kan en dan zo goed 
als niemeer gaat kunnen, zelfgebouwde drones. Wat dat nu 
iets is, ik heb nu voor de kinderen in de zomervakantie in te 
schrijven, ge kunt dus kinderen een drone cursus laten volgen 
en dan gaat die zelf een drone in elkaar bouwen en daarmee 
vliegen. Dat gaat dus helemaal niet meer kunnen. Ah, 
ok. Zelfgebouwde drones en dat is een probleem, vooral voor 

veel universiteiten en ja ingenieursstudenten. Ge moogt 
dus niemeer met uwen zelfgebouwde drone eender wat gaan 
doen. Wat langs de ene kant positief is , omdat het niet te doen 
is omdat al die drones dan ook nog is te gaan homologeren en 
als ge zelf iets in elkaar hebt gestoken, ik heb absoluut 
vertrouwen in uw kunnen, maar als het effe kan toch liefst niet 
boven mijn hoofd. Dus dat is wel logisch. Maar dat gaat dan 
ook zijn gevolg hebben voor het professioneel inzetten van die 
drones want dat wil zeggen als ik een gewone drone heb 
gekocht of aangemaakt binnen mijn bedrijf en een beetje heb 
omgebouwd naar de persoonlijke noden dat ik heb, dan is mijn 
drone niet meer gehomologeerd want dat mag helemaal niet 
meer. Dat is dan ook weer iets waardat er nog heel veel in 
gezocht moet worden. Maar dat is op zich wel positief dat 
dit niet meer kan want als iemand zijn eigen drone kan 
maken, weet niemand niet wat ere allemaal opzit of wat ze 
ermee kunnen doen. Dat niet alleen. Wat ze eigenlijk op 

termijn willen, wat er nodig is, is zoals je nu zoals met de auto 
naar de autokeuring gaat. Gij moogt perfect, als gij 
een spiker ofzoiets wil maken als auto. Ge besteld al die 
onderdelen en die steekt ge zelf in elkaar, maar hij is wel naar 
de keuring geweest. Ik mag er alleen mee op de baan komen 
als hij gekeurd is geweest. Eigenlijk hetzelfde met die 
zelfgebouwde drones, er is een overkoepelend orgaan dat dat 
gaat nakijken en zegt van ‘ok dit voldoet aan de standaarden 
om een vliegwaardig toestel te zijn’. Maar in praktijk is dat 
natuurlijk veel duurder. Dat is hetzelfde als met auto’s he als ik 
zelf auto wil gaan bouwen dan is dat veel duurder en 
lastiger. En ook niet echt handig toch? Want drones wil je 
zo snel mogelijk inzetten en als ge eerst papierwerk moet 
gaan doen dan. Uit een vorig gesprek met één van de 
telefoons is gebleken dat men aan het klagen was over, 
momenteel moeten die ook goedgekeurd worden om 
professioneel in te zetten, maar dat orgaan loopt zo 
vertraagd dat het maanden duurt. Ja klopt dat is DGLV en 

dat is eigenlijk hetgeen wat wij doen binnen ***. Wij zeggen 
eigenlijk dat men het droneverkeer niet kan aanpakken zoals 
men nu het bemand verkeer aanpakt. Want mensen in 
vliegtuigen hebben sowieso een opleiding gevolgd. Er is geen 
enen die zomaar in een vliegtuig stapt en denkt, het zal mij wel 
lukken. Terwijl er wel mensen zijn die naar de mediamarkt 
gaan, waar staat aangekondigd ‘hier is de nieuwe Mavic, en hij 
kan 500 meter hoog en 5 kilometer ver’. De mensen hebben 
zoiets van ‘ow, cool’, ik ga dit eens doen. Terwijl ze niet 
stilstaan dat dit niet eens mag, dat dit kei gevaarlijk is als uwen 
drone van 500 meter naar beneden neerstort. Daar wil ik niet 
onderstaan. Je komt dus met een totaal nieuwe 
veiligheidsproblematiek en anderzijds het zijn er gewoon veel 
meer. De drempel om een vliegbrevet van 15000 euro te gaan 
halen om dan met een vliegtuig van 70000 euro te gaan 
rondvliegen is iets totaal anders dan dat ik naar de mediamarkt 
ga en zoiets heb van ‘250 euro, hier kunt ge nie voor sukkelen’ 
en dan zijde vertrokken. Dat is gewoon exponentieel meer die 
er in de lucht gaan komen en er zijn veel meer gebruiken voor, 
dus de kost ligt zoveel lager en de drempel ligt zoveel lager, 
het zijn er zoveel meer. Dat kan je niet handmatig. Als ik op het 
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DGLV werk en ik moet op een dag 60 Cessna vluchten 
goedkeuren voor de komende 2 weken dat is te doen, want ik 
heb mijn kaartje en ik weet waar en om hoelaat ze willen 
vliegen. Dat kan ik handmatig. Als ik 1200 dronevluchten krijg, 
en ik moet voor die 1200 dronevluchten gaan nakijken van 
‘wacht, wat is dat voor drone, is die wel gecertifieerd, heeft die 
kerel welde juiste opleiding, is die zijn ogentest nog wel geldig’. 
Tegen dat ik dit heb gedaan kan ik er misschien 40 afwerken, 
maar die 1160 blijven wel liggen voor de volgende dag en dan 
komen er 1200 nieuwe. Dat is gewoon niet menselijk. Wat dat 
wij zeggen is ‘ eigenlijk zijn drones software problemen’. We 
weten wanneer ze mogen vliegen en we weten waar ze mogen 
vliegen. Eigenlijk is die goedkeuring ervan ook een 
softwareprobleem, want je weet in welke zones ze sowieso 
mogen vliegen, je weet in welke zones ze sowieso niet mogen 
vliegen en je weet welke andere er wanneer vliegen. Dus laat 
de computer de deconfliction doen en eigenlijk enkel diegene 
die dat de uitzonderingsgevallen zijn, eigenlijk het pareto-
principe. Uw uitzonderingen zijn degene die voor ogen moeten 
komen: ‘ik heb een inspectievlucht bij Doel, normaal gezien 
mag daar niemand vliegen, maar de havemeester is akkoord, 
de mensen van Doel zijn akkoord, al het papierwerk is in orde. 
Dan is dat terug te doen. Dan is dat een menselijk 
systeem. Ok, dat is inderdaad wel een groot probleem dat 
wij al hebben gehoord.  

  

{Privacy} Een aspect dat vaak wordt aangehaald 
wanneer men over de inzet van drones spreekt is 
privacy. Hoe kan dit volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en beveiliging?   

 Positief.  

 Privacy valt onder verschillende 
wetgevingen die in uw voordeel spreken.  

 Op privéterrein geen enkel probleem om te 
filmen.  

 Zolang data voor een duidelijk aantoonbaar 
economisch voordeel wordt gebruikt.  

 Recht om beelden te maken van menigten, 
niet van individuen.  

 Bij evenementen: mensen laten weten dat er 
gefilmd wordt. In de toekomst: Mogelijkheid dat 
uitzondering kan gemaakt worden voor degene die dit 
niet wensen, RFID-tag waar je geflagd staat dat je 
niet gefilmd wilt worden.  

  

Probleem:  

 Vanaf je mensen filmt naast uw privéterrein, 
dan kom je in een grijze zone.  

  

{Privacy} {GDPR wetgeving} Op vlak van privacy zijn er 
ook veel issues die naar boven komen die we hebben 
geïdentificeerd. Euh, dus. Ik denk op vlak van privacy valt ge 

onder een aantal wetgevingen die dat eigenlijk in uw voordeel 
spreken. Ik kan bijvoorbeeld perfect in mijn tuin CCTV 
ophangen. Smile you’re on camera, je bent op mijn terrein en 
omdat je op mijn terrein komt impliceert dat jij akkoord gaat 
met de gebruiken. Net zoals op een openbare parking, daar 
hangt dat ook. Het feit dat je uw ticketje aanpakt, impliceert dat 
ge akkoord gaat met het feit dat wij niet aansprakelijk kunnen 
gesteld worden. Handig als moest een drone naar beneden 
komen, niet aansprakelijk. Anderzijds ook naar de GDPR toe. 
Eigenlijk is hoe dat een drone filmt, standaard filmt, lijkt op hoe 
een dashcam filmt. Ja, das waar. Ik heb het recht om deel te 

nemen aan het verkeer en mijn dashcam te laten lopen zolang 
dat ik bijvoorbeeld niet u zie en ik denk ‘daar is Ruben, waar 
gaat hij naartoe? Ik ga hem eens achtervolgen’. Ik kan die data 
bij houden en daar dingen mee doen. Zolang ik de beelden 
enkel gebruik voor een duidelijk aantoonbaar economisch 
voordeel namenlijk de beveiliging en de veilige uitvoer voor 
mijn vlucht op zich, is daar geen enkel issue. Het is pas als ik 
beelden begin te nemen van mensen die niet betrokken zijn, 
dus ik zal zeggen ik ben mijn bedrijfsterrein aan het beveiligen 
en ik zie ineens bij de buren vanalles gebeuren. Dan kom je op 
een grijze zone. Dan moet je kunnen aantonen dat je de 
beelden GDPR compliant gaat verwerken. Dus de beelden 
verwijderen die niet nodig zijn. Precies, ja. Inderdaad, alle 

beelden die we niet voor iets nodig hebben, houden we ook 
niet bij. Ja, en als je dan zou kijken naar publieke 
evenementen. Dan gaan er ook sowieso veel mensen die er 
aanwezig zijn.. Ge hebt redelijk veel mensen. Maar als je dan 
gaat kijken naar, vanuit de deontologie, ik heb als journalist 
perfect het recht om een foto te nemen van een menigte. Ja, 
inderdaad. En dan moet ik ook geen toestemming vragen van 

de mensen die er aanwezig zijn. Ik heb niet het recht om foto’s 
te nemen van individuen en zeker niet van kinderen, vooral 
niet van kinderen, als close-up. Ik kan perfect zeggen ‘hier is 
Tomorrowland’ met een gigantische menigte. Ik kan niet 
zeggen ‘hier is Ruben die zich volledig laat gaan op 
Tomorrowland’. Dat is het verschil, en dat is eigenlijk hetzelfde 

{GDPRWetgeving} Op 25 mei is de GDPR-
wetgeving in voege getreden, deze regelt data 
captatie en opslag. In de literatuur werd deze 
uitvoerig besproken, het effect ervan valt echter 
nog af te wachten. Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
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beveiliging?   

 Aantonen dat je de beelden GDPR-
compliant gaat verwerken bbijoorbeeld beelden van 
mensen die per ongeluk gefilmd zijn verwijderen.  

 Positief. Geen probleem.  

  

met een drone. Ja, dus voor evenementen zou dat in 
principe geen enkel probleem zijn als dat maar gans de 
massa is. Ja, inderdaad. Of aantoonbaar. En ook vanuit 

evenementen. Dat is eigenlijk hetzelfde wat vanuit de school 
bijvoorbeeld in het begin van elk jaar krijgen we de vraag van 
‘het kan zijn dat we foto’s nemen, het kan zijn dat uw kind 
daarop komt, bent u daarmee akkoord?’. En als u daarmee 
niet akkoord bent dan moet ge dat aangeven. Eigenlijk is dat 
hetzelfde eh als ik bij Tomorrowland ik zou zeggen op het 
moment dat je uw ticket koopt zeggen van ‘wij gaan opnames 
maken met drones, het kan zijn dat we foto’s nemen van u’. 
Als je dit niet wilt kan je dat hier aangeven en dan wachten we 
eigenlijk op de technologie die zegt ‘mijn badgenummer of mijn 
RFID-tag staat gevlagd als iemand die niet gefotografeerd wilt 
worden’. Dat is eigenlijk een technologie die we perfect zouden 
kunnen toepassen op een drone. Dat zijn eigenlijk allemaal 
stukjes en de rooie stipjes zal ik zeggen, zijn degene waarvan 
de drone weet ‘ok, daar mag ik nie..’. In China trouwens zijn ze 
daar veel verder mee als het gaat over gelaatsherkenning. In 
China zijn ze nu ook net iets lakser zal ik zeggen met de wet 
van de privacy en dergelijke. Daar mag iets meer. Dat is 
geschift. Dat is echt een database van miljoenen Chinezen die 
dat gezicht herkend worden. Dus da ge echt zegt ik zou 
zeggen gij zijt over een winkelstraat aan het lopen. Ik, een 
reclamebord, herken u ‘dat is Ruben, die heeft interesse in 
drones en snelle auto’s’. Dus ik toon dan reclame van een 
snelle auto of een drone en vervolgens ga ik kijken, dat vind ik 
dan helemaal ongelooflijk, hoe jij reageert. Als jij reageert 
‘gadverdamme, een drone’ dan weet ik van ‘oei, die moet ik 
niet meer tonen’. Maar ja, dat is dan al een andere of grote 
orde van technologie dat er daar wordt toegepast. Maar 
eigenlijk is het ook allemaal privacy he. Ja ja inderdaad. Dus 
in principe ziet u dat niet per se als een probleem als je het 
goed aanpakt? Ja, dat is het. Het moet wel duidelijk en 

correct worden aangepakt, maar eigenlijk zit het op het 
brandpunt van een aantal privacy problematieken die vandaag 
al bestaan en die vandaag al worden opgelost. Dus het is 
gewoon een kwestie van die lijn daar in door te trekken. Ja, 
ok.  

  

  

{Ethisch} In de literatuur bespreekt men het 
ethische aspect van drones uitvoerig.   

Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en beveiliging?  

  

 Drone acceptatie is belangrijk. Er worden 
drones militair gebruikt maar men moet ook kijken 
naar al de positieve toepassingen die eruit 
voortkomen.  

 Positieve use cases van drones 
benadrukken  

 Ethische aspect is belangrijk omdat de 
privacy en fysieke veiligheid gegarandeerd moet 
kunnen worden.  

 Drones zijn goedkoop, snel en wendbaar en 
kunnen oneindig veel goede dingen doen.  

 {Ethisch} Dan hadden we ook een ethisch oogpunt dat we 

wouden bespreken. Euhm ik had hierbij gezet.. In de 
literatuur wordt besproken dat men sneller technologie zal 
aanvaarden, eens men het als een makkelijkere oplossing 
ziet, en men er voordelen uit haalt. Men kan zo ook drones 
inzetten ten voordele van de maatschappij. Dat is dan 

eerder een opportuniteit. Waar zie je dat staan? We hebben 

een versie met iets meer info. We hebben extra toelichting 
omdat we weten dat sommige vragen breed en vaag zijn. 
Ok, ça va. Ik dacht dat ik verkeerd zat. We hebben dit bewust 
gedaan om te vermijden dat de antwoorden al 
voorgekauwd zijn en zodat we kunnen zien wat jullie ons 
allemaal te zeggen hebben. Ja, ja, snap ik. Langs de andere 
kant zijn er ook ethische problemen die naar voor kunnen 
komen. En euh ik weet niet of u dat als probleem ziet maar 
euhm. Wat we geïdentificeerd hebben is dat 
gemarginaliseerde groepen kunnen getarget worden door 
die drones inzet en zo zijn er ook drones die kunnen 
vliegen op bepaalde hoogtes en niet zichtbaar zijn met het 
blote oog. Volgens de wetgeving gaat dit natuurlijk niet. 
Maar er zijn ontwikkelingen gevonden van drones die 
gecamoufleerd zijn en bijna onopvallend kunnen 
vliegen. Ja, inderdaad. Er zijn een aantal zaken die je 
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Voorbeeld: zieke mensen in afgelegen dorpen in 
Malawi, die moeilijk bereikbaar zijn via de wegen, 
van medicijnen voorzien via drones.  

 Met drones kan je ook gerichter werken: 
voorbeeld sensing technologie: gerichter gaan 
sproeien  

aanhaalt. Ik ga er proberen een aantal uit te pikken dus hou 
me tegen als ik teveel afdwaal. Eén van die zaken betreffende 
de acceptatie van drones is ik heb hier voor gevochten van 
‘kijk, we noemen een drone, een drone’. Toen dat ik ben 
gestart was dat UAV, UAS, RPAS, RPA, … alles om maar niet 
drone te moeten zeggen want dat waren die dingen waarmee 
de Amerikanen half Syrië mee plat gedaan hebben. Dus 
uiteindelijk, de maatschappelijke acceptatie van drones start al 
met het eerste ding om gewoon te kunnen loslaten van nen 
drone heeft heel veel toepassingsgebieden. Eén van die 
dingen is militair, maar er zijn ook heel veel andere zaken waar 
drones een ongelooflijke meerwaarde gaan betekenen. Als we 
bijvoorbeeld denken aan humanitair werk. Wij doen voor 
Unicef in Malawi, we hebben hier een drone corridor opgezet 
omdat drones een aantal heel grote humanitaire voordelen, en 
eigenlijk in het algemeen grote voordelen, en zeker daar. 
Drones zijn enorm goedkoop. Drones zitten supersimpel in 
elkaar. Ge kunt die materialen, als dat uit elkaar is gevallen, 
als dat is neergestort, ge kunt dat letterlijk met ducttape en dat 
is terug in gang. Als uw helikopter is neergestort, dat gebeurt 
maar één keer en dan is het zo een beetje gedaan. Dus 
kwestie van goedkoop, snel, en gericht te kunnen gaan 
inzetten is er niets dat in de buurt komt van een 
drone. Inderdaad, ge hebt ook geen menselijk risico. Nee, 

inderdaad. Worst case is uwen drone neergestort, maar uwen 
drone is goedkoop, makkelijk te vervangen en makkelijk te 
repareren. En heel belangrijk, je hebt niets van infrastructuur 
nodig. Wat wij zagen in Malawi, er zijn heel afgelegen dorpjes. 
Niemand leeft daar echt vrijwillig maar ok. Ik zou van zijn leven 
niet in Malawi willen wonen. De helft van de tijd is er geen 
elektriek. Om de zoveel tijd heb je zonder aantoonbare 
redenen aardbevingen of aardverschuivingen of 
stroomversnellingen, de boel staat onder water of de baan is 
gewoon weg of een dorp is ineens weg. Dat is enorm moeilijk 
om bij te houden want er is gewoon letterlijk niets. Als je daar 
drones hebt die worden ingezet, zoals wij dat doen. Enerzijds 
worden die ingezet, ik zou zeggen jij woont ergens in Malawi 
en je wordt ziek en we weten niet wat je mankeert. Eigenlijk 
hebben we geen realistische manier om u naar het hospitaal te 
krijgen. Er zijn geen wegen. Zelfs al zijn de wegen open, het 
beste wat we hebben is een enen jeep die dat dan u en de 
hele regio met 2000 mensen moet kunnen bedienen. Dat is 
niet realistisch. Maar wat ge kunt met een drone en voor idioot 
weinig is bijvoorbeeld je hebt een lokale verpleger, die dat 
eigenlijk bloed afneemt bij u, dat in die drone steekt en 
verstuurt naar het hospitaal. Drie kwartier later is die drone 
daar want in vlieg afstand is het allemaal niets. Da’s waar 
ja. In het hospitaal hebben we wel de nodige materialen om 

dat bloed te bekijken, testen te doen en te zeggen van ‘ok hij 
heeft dees of dees’. We geven de juiste antibiotica, we steken 
die terug in de drone. Binnen een halve dag heb jij 
gezondheidszorg dat normaal gezien in geen weken mogelijk 
zou zijn en de kans dat ge effectief overleeft, een banale 
infectie die voor heel veel mensen die dat nu daar voor heel 
veel mensen dodelijk is, is x procent keer hoger. Dit is een 
schitterende use case om te zeggen ‘het kan ook voor veel 
positieve dingen’. Ook hier in het westen dan of eigenlijk ook in 
het algemeen, de landbouw. We zijn met alsmaar meer, we 
gaan de 8 miljard in 2030, geloof ik. En we zitten op een 
wereldbol die dat niet geschikt is om 8,5 miljard mensen te 
gaan ondersteunen. Hoe gaat ge daar mee om gaan? En dat 
is dan ook weer de combinatie van enerzijds sensing 
technology en anderzijds heel gericht te kunnen gaan werken. 
Als ik een veld heb, momenteel spray ik heel mijn veld want ik 
heb geen idee waar dat die Coloradokevers of andere beesten 
ergens zitten. Terwijl als ik mijnen drone daar op loslaat, kan 
die perfect zeggen ‘ in dees hoekje, hier is een uitbraak, daar 
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is een uitbraak’. Daar wordt er gesprayd tegen kevers, de rest 
laten we gerust. Hetzelfde bij irrigatie. Nu wordt er gewoon 
overal bemest, overal wordt er gesproeid. Maar eigenlijk is dat 
niet nodig. Wat ge nodig hebt is om in kaart te brengen aan de 
hand van uw bladkleur van uw gewassen ‘hier worden ze een 
beetje geel en bruin’. Daar moet er extra water komen. Daar 
zijn ze nog gewoon groen, die laten we gerust. Je gebruikt dus 
minder water, minder pesticiden en gaat toch een betere 
opbrengst hebben. Dus je kan eigenlijk alles gerichter gaan 
uitvoeren. Ja, dat is het. Er is eigenlijk niets anders wat in 
de buurt komt van een drone, de toepassingen zijn 
oneindig. De toepassingen zijn inderdaad oneindig. Eigenlijk 

moet je het minder zien als een vliegtuig. Het feit dat het vliegt 
is een bijkomend iets. Het is een onderdeel, een eigenschap. 
Eigenlijk zijn dat robots, die dat zaken kunnen brengen. Zaken 
kunnen gaan bekijken. Drones krijgen vaak in de media een 
negatieve connotatie, bijvoorbeeld met spionage of militair 
gezien. Daarom dat daar ook naar vorige onderzoeken 
naar voor is gekomen. Daarom kijken we ernaar van ‘hoe 
zit dat nu in elkaar?’. Ja dat hangt uiteindelijk weer samen 

met die, ik zou zeggen, camera’s die altijd maar kleiner 
worden. Er zijn bijvoorbeeld drones in de vorm van libelletjes. 
Het is bijna niet te onderscheiden van een libelle, behalve dat 
het klinkt als een klein grasmachine, maar daar zullen ze vast 
wel iets op vinden. Maar dat is sprekend een libelle. Dus je kan 
perfect overal gaan rondvliegen waar ge helemaal niet moet 
zijn. Hetzelfde voor uw drones, zoals dat je ook zegt, op zeer 
grote hoogte. Die valt nu niet onder die wetgeving, maar die 
valt ook niet onder de vliegtuigwetgeving want de 
vliegtuigwetgeving gaat specifiek over de stratosfeer. Er zijn 
geen vliegtuigen die hoger dan 15 kilometer gaan vliegen. Das 
waar. Maar je kan perfect een HALA, High Altitude blabla, het 

lijkt op een soort zeppelin maar die vliegt op 35 kilometer 
hoogte dus die geeft veel betere satellietbeelden weer. Dat is 
wat Facebook wou gebruiken om de hele wereld van internet 
te voorzien. Wereldwijd internet. Dat zijn zo’n drones. Eigenlijk 
lijkt dat op een zeppelin en ik zou zeggen dat ligt wat in het 
midden tussen een vliegtuig en een satelliet. Wat is het grote 
nadeel van een satelliet? Eens dat dat in de lucht zit, hangt 
niet in de lucht maar in de ruimte en er is iets aan, ofwel moet 
gij iemand sturen.. Of ge stuurt nen nieuwen. Of ge moet een 

nieuwe sturen en die andere blijft daar gewoon achter. Gij hebt 
daar een gigantisch miljoenen spul dat daar oud ijzer hangt uit 
te hangen in de ruimte. Terwijl als gij uw HALA of HALF, ik 
moet dat sebiet opzoeken. Als gij zegt van ‘mijn zonnepanelen 
beginnen het precies wat te begeven, ze doen het niemeer zo 
goed’. Ik geef coördinaten in en die gaat dalen. Ik haal die naar 
de grond en ik kan die volledig reviseren, en nadien kan die 
terug naar boven. Daar zijn heel grote voordelen aan maar 
zoals je zegt ook mogelijk tot spionage eh. Als je veel 
kilometers lager zit dan een satelliet kan je ook veel betere 
beelden maken. Ja, inderdaad. U heeft enkele 
opportuniteiten en problemen aangehaald. Acht u die 
belangrijk of eerder minder belangrijk? Ik acht het heel 

belangrijk naar maatschappelijke acceptatie toe. Dat we echt 
de positieve use cases van drones blijven ondersteunen en dat 
we ook de veiligheid zowel naar privacy als de fysieke 
veiligheid kunnen garanderen naar iedereen toe, want 
uiteindelijk als Noord-Korea beslist om zo’n HALA ding in de 
lucht te schieten, dan voel ik mij daarom niet zo super veilig 

bij. Ja, ok.  

  

{Veiligheid} Drones kunnen ingezet worden om de 
veiligheid te handhaven, maar hierbij komen ook 

 Euhm , dan gaan we natuurlijk verder over de veiligheid. 

Waar dat we het daarnet over gehad hebben 
ongeveer. Euhm, we leggen eerder de focus op de inzet 
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andere veiligheidsaspecten kijken.   

Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en beveiliging?   

  

 Al besproken: goed digitaal opvolgsysteem 
van drones. Bij afwijking wordt er gereageerd.  

 Opportuniteiten bvb grote drones om 
mensen weg te jagen.  

van het handhaven van veiligheid. Dus eerder als 
politiediensten dit zouden inzetten of zoals jullie dat dan 
doen eerder als inspectie van terreinen. Euhm, … Ja langs 

de ene kant maar je zou zeker een niet al te kwetsbare drone 
bijvoorbeeld een octocopter maar nu ben ik gewoon aan het 
freewheelen en gewoon aan het denken wat er allemaal 
mogelijk is, maar als je nu bijvoorbeeld een waterkanon 
gebruikt om een stel betogers uit elkaar te slaan. Als gij een 
serieuze neo hebt en ge vliegt daar laag genoeg naar de 
mensen toe, de meesten zijn ook geneigd om uit de weg te 
gaan. Een andere manier van inzetten dus. Euhm dan het 
aantal toestellen heeft u ook al aangehaald. Schade aan 

eigendommen das dan eerder de verzekeringen.  

{Beveiliging} Drones kunnen gebruikt worden met 
slechte intenties en ook misbruikt worden door 
anderen. Hoe kan dit volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en beveiliging?  

  

Opportuniteiten:  

 Ground-based systems die dat een 
bepaalde radius gaat scannen, binnen die radius een 
bepaald verkeer gaat opmerken op basis van de 
bewegingen, bijvoorbeeld alle vogels gaan uitsluiten, 
we weten dat dit een zwerm vogels is dus die moet 
onze telemetrie geen rekening mee houden en dan 
weet je waar die drones vliegen. Dat kun je dan 
cross-referencen met waar men met drones aan het 
vliegen zou moeten zijn, dus eigenlijk naar analogie 
met het gegeven van DGLV. Laat de computer 
uitfilteren wat irrelevante data is, en de relevante is 
dus drones die vliegen waar ze niet moeten zijn.  

  

Problemen: 

 Hacking is niet onmogelijk. Veel drones 
geven hun data niet vrij tijdens de vlucht. Kan 
opgelost worden met transponders. Je wilt hier 
natuurlijk een hackproof systeem.  

 Er zijn nog veel challenges die moeten 
opgelost worden tegen dat drones kunnen losgelaten 
worden.  

{Beveiliging} Eén van de zaken is dat drones gebruikt kunnen 

worden met slechte intenties, maar je hebt ook 
counterterrorisme drones. Dat zijn eigenlijk verschillende 
vormen van drones die dat net niet slechte elementen er kan 
uitpikken en een aantal zaken waarbij wij ook sterk betrokken 
bij zijn, zijn het gaan gebruiken van ground-based systems. 
Dus je hebt binnen uw drones. Coöperative drones en non-
coöperative drones. Dat wil niet zeggen dat ze daarom goed of 
slecht zijn, maar dat geeft aan of ze zelf hun positie 
doorgeven. Dus een coöperative drone is eigenlijk constant ‘ik 
en hier, ik en hier, nu ben ik hier’. Terwijl een non-coöperative 
drone, die is daarom gewoon braaf zijn ding aan het doen, 
maar die geeft gewoon zijn positie niet door. Terwijl een 
coöperative drone kan zeggen ‘ik ben hier en ik zie nu dit’. Dus 
uw drones gaan ook andere drones in de lucht gaan opmerken 
en wat dat ge echt nodig hebt voor een totaalsysteem zijn 
ground-based systems die dat eigenlijk een bepaalde radius 
gaat scannen, binnen die radius een bepaald verkeer gaat 
opmerken op basis van de bewegingen, bijvoorbeeld alle 
vogels gaan uitsluiten, we weten dat dit een zwerm vogels is 
dus die moet onze telemetrie geen rekening mee houden en 
dan weet je waar die drones vliegen. Dat kun je dan cross-
referencen met waar men met drones aan het vliegen zou 
moeten zijn, dus eigenlijk naar analogie met het gegeven van 
DGLV. Laat de computer uitfilteren wat irrelevante data is, en 
de relevante is dus drones die vliegen waar ze niet moeten 
zijn. Ja, en dan kunt ge dat gaan inzetten voor die 
beveiliging. Ja, klopt. Dat is wel een interessant idee. Hoe 
sterk acht u dat principe? Eerder een opportuniteit of? Ja 

eerder een opportuniteit, ik vind dat een heel belangrijk 
principe, want uiteindelijk kan je in principe alleen met 
droneverkeer omgaan als je de middelen hebt om er zeker van 
te zijn dat hetgeen wat uw theoretisch model is, dat dat 
effectief ook wordt waargemaakt. Want als ik een heel mooi 
model heb opgebouwd met waar iedereen mag vliegen en dat 
werkt in theorie perfect maar den helft houdt zijn eigen niet aan 
waar ze aan het vliegen zijn, al dan niet per ongeluk. Je moet 
het kunnen handhaven. Dan gaan we het ook nog even 
hebben over hacking van drones. Is dat mogelijk of niet 
mogelijk? Het blijft een stuk technologie. Wat vindt u 
daarvan? Volgens mij euh is het nooit onmogelijk. Het is net 

zoals ge een McAfee hebt, dat blijft steeds zijn eigen 
verbeteren. Er zijn heel weinig drones die dat tijdens hun 
vlucht hun data vrijgeven. Dat is zelfs een probleem dat we 
andersom hebben met dan het willen traceren van onze eigen 
drone. Onze eigen drone heeft zoiets van ‘nee, ik ben aan het 
vliegen, dit is mijn data en ik deel die niet’. Het is pas als uwen 
drone terug geland is dat ge achteraf terug uwen drone aan 
het systeem kunt hangen en kunt zeggen ‘aja ik heb gevlogen 
hoe het inderdaad de bedoeling was’. Maar ja, wat je daar 
eigenlijk nodig hebt is ofwel dat ge uwen drone gaat uitrusten 
met een externe transponder, dus dat het feit hoe dat de drone 
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vliegt volledig los staat van het feit hoe dat die drone wordt 
opgevolgd. Idealiter dan, van naar transponder da ge ook wel 
naar die transponder kunt zien van ‘ow ge zit te ver, kom 
terug’. Dat die dat dan gaat doorgeven aan de drone zelf van 
‘we moeten terug’. Maar daar is inderdaad, ge wilt een 
hackproof systeem hebben. Dus ge wilt eigenlijk, dat dat zo 
min mogelijk gaat communiceren, ale ofdat er echt geen 
kanaal is dat ge er toegang tot kunt krijgen. Dat is het. 

Vanaf dat de vlucht is vertrokken is het outgoing 
communication en is er, tenzij door een heel secuur kanaal, 
heel weinig ingoing communication. Zeker als we drones gaan 
inzetten als de taxi van morgen. Den eerste keer dat er een 
vliegende taxi wordt gehackt dat is de laatste keer dat er een 
vliegende taxi is opgestegen. Ja, dat is zoals de zelfrijdende 
auto. Ja maja dat is het zelfde principe. Bij een zelfrijdende 

auto zou je er nog kunnen uit springen, dat is dan ook al niet 
meer… Dat is inderdaad wel een punt. Euhm, ziet u dat dan 
eerder als een opportuniteit? Het is een opportuniteit in die 

zin dat het iets is wat dat zeker moet opgelost zijn. Er zijn een 
aantal zaken dat je voor dat we echt kunnen zeggen van ‘ ok, 
nu gaan we de drones los laten op de maatschappij’. Er zijn 
een aantal hete hangijzers die dat eerst moeten opgelost 
worden. Enerzijds het absoluut dus dat is.. Ge moet een keer 
kijken als ge de kans hebt, er zijn euhm x aantal onder u-
space. Dat zijn Europese projecten, die dat eigenlijk allemaal 
een stukje van de drone puzzel wilt oplossen. SECOPS zijn 
diegene die zich erin verdiepen om te zorgen voor uw security 
for drone operations. Die gaan specifiek dat stuk gaan 
bekijken. CLASS is een project dat specifiek gaat kijken van 
hoe ga ik mijn ground-based systems daar in gaan gebruiken. 
En dan CORUS daar zit ik eind volgende maand voor in 
Toulouse. Dat is de concept of operations. Das eigenlijk echt 
de achterliggende theorie van ‘ok hoe zou het moeten werken’. 
‘Wat zijn de zaken waar we rekening moeten mee houden?’. 
Want als we nu bijvoorbeeld onder de huidige wetgeving, we 
mogen niet boven mensen vliegen. Wat gebeurt er als ik boven 
Lapland aan het vliegen ben en mijn drone is neergestort en 
dat bos schiet in de fik. Er is daar geen hond die dat.. Het 
enige wat ik weet is dat mijnen drone niet meer terug komt, 
dus mijn drone is waarschijnlijk kapot. Maar hoe weet ik dat 
half Lapland aan het afbranden is? Er zijn wel nog een paar 
dingen dus, een paar challenges, die moeten.. Ja absoluut. 

En het is ook een hele nieuwe industrie. Dus elke challenge 
dat je oplost.. Heb je 3 nieuwe inzichten, werpen die 20 nieuwe 
vragen op die da ge ook allemaal moet gaan 
oplossen. Daardoor duurt het ook lang tegen dat het 
geaccepteerd gaat worden, als er elke keer problemen 
bijkomen zogezegd. Ja, tuurlijk. Dus er mag eigenlijk geen 
enkel probleem gebeuren met een drone of het wordt 
direct negatief onthaald, denk ik. Ja absoluut. We hebben 

nu overlaatst euh een heel positieve dag gehad eigenlijk. We 
hebben 13 uur aan een stuk gevlogen met drones binnen de 
luchthaven van Pori, dat was in Finland , dus ANS Finland, dus 
Belgocontrol maar in Finland. En dat ging perfect. Dat bleek 
perfect mogelijk om dus met gebruik van transponders aan de 
toren door te geven van ‘ok de drone gaat nu opstijgen, die is 
nu hier aan het vliegen’. Regulier vliegverkeer kon gewoon 
vertrekken. De toren zelf kon ook terugkoppelen naar de piloot 
zou zeggen met het interface ‘nu moet ge landen, of ge moet 
onder zoveel meter..’. Dat ging vlekkeloos. Amai. En als u zou 
kijken in de toekomst, binnen hoeveel jaar ziet u eigenlijk 
die dronemarkt volledig.. Ik zou zeggen binnen anderhalf 
jaar. Ja, toch zo snel? Ja, ja zeker. Omdat er ook heel veel 

zeker concurrent aan het gebeuren zijn. Vanuit de industrie is 
er gigantisch veel vraag om drones te mogen inzetten, vooral 
de bouw, vooral de landbouw, iedereen die inspectievluchten 
wil gaan doen met welke reden dan ook, die zitten echt op hun 
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honger momenteel. Die zijn echt heel hard aan het lobbyen om 
die wetgeving er momenteel door te krijgen. En dat is ook het 
voordeel hoe die nieuwe Europese wetgeving in elkaar zit. 
Achterliggend zijn de spelregels voor iedereen hetzelfde maar 
elke individuele lidstaat krijgt zelf de mogelijkheid om zijn 
luchtruim te gaan inkleuren. Dus ge kunt zeggen bijvoorbeeld 
boven Antwerpen zijn de regels strenger want je zit met de 
luchthaven. Boven Gent steekt het zo nauw niet want daar is 
geen luchthaven. Enkel in de buurt van Ghelamco willen we 
dat het.. Enzovoort. Dus ge kunt daar veel meer detail in gaan 
aanbrengen en ge kunt ook goedkeuringen gaan geven 
waardoor dat je bijvoorbeeld ook ik zeg maar iets als Jan De 
Nul een dok aan het aanbouwen is en ze willen daar drones 
gaan gebruiken. Ja in principe zolang zij onder de grond blijven 
is daar ook geen probleem voor. Er is geen reden waarom het 
niet zou mogen. Dus als je dat allemaal kunt gaan 
automatiseren, dan heb je een gigantisch stuk industrie dat 
omsloten wordt.  

  

{Andere} Zijn er nog andere, belangrijke zaken 
buiten diegene die we al besproken hebben, die u 
ziet als mogelijke opportuniteiten en/of 
problemen bij de inzet van drones bij surveillance 
en beveiliging? Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging?  

  

Ok, da euhm andere zaken. Ik denk dat u de meeste al 

heeft aangehaald.  

{IoT} Internet of Things is het fenomeen waarbij 
voorwerpen gekoppeld worden aan een netwerk 
en op zelfstandige manier data kan uitwisselen. 
Drones worden de toekomst van IoT genoemd. 
Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en beveiliging?   

  

Opportuniteiten:  

 Drones die mekaar opmerken, swarm 
technologie  

 3D scanningen, drone die BIM model 
opvolgt. Als de bouw overeenkomt met het model is 
er geen actie nodig. Drone volgt dit op.  

{IoT} Dan hebben we natuurlijk ook nog een link naar 
Internet of Things. Euhm onze masterproef is eigenlijk van 
daaruit uitgaan van drones en Internet of Things. Maarja 
met onze literatuurstudie zijn we eerder in de richting van 
surveillance gegaan omdat dat ons een meer interessant 
onderdeel leek. En euhm, dusja Internet of Things is het 
fenomeen waarbij voorwerpen gekoppeld worden aan een 
netwerk en op zelfstandige manier data kan uitwisselen. 
Drones worden de toekomst van IoT genoemd volgens 

verschillende bronnen. Wat denkt u daar zelf over? Wij 

noemen het de Internet of Flying Things. Dus eigenlijk, euh het 
is gelijk dat ik zeg dus drones die dat enerzijds elkaar gaan 
opmerken en anderzijds ook de drones die dat in swarm gaan 
vliegen en de combinatie van verschillende drones. Je hebt 
bijvoorbeeld drones die dat nu al kunnen gebruik worden voor 
3D scanning, voor euh een brug die moet nagekeken worden. 
Ook bijvoorbeeld voor een historisch huis waar er een 
renovatie wordt gedaan. Ik zou zeggen je hebt daar een 
schitterend hoog plafond met allemaal hele mooie mouluren 
maar die zijn in loop van de tijd een beetje beschadigt. Die 
drone kan perfect 3D scannen welke stukken dat er tekort 
komen. Die dat dan in 3D geprint kunnen worden en door een 
anderen drone ter plaatse gemonteerd kunnen worden dus ge 
kunt eigenlijk veel sneller gaan werken. Ook in den bouw, ik 
weet niet of jullie bekend zijn met het BIM-model. Het Building 
Information Model. Het idee is eigenlijk als ik een bouwwerf wil 
zetten, eigenlijk zijn al mijn taken lijnen waarbij dat de z-as is 
mijn tijd, en de andere as is de dependency van de taken. Als 
ik, ik zeg maar iets, een muur wil bouwen ik begin in het hier 
en nu en doe daar een week over om mijn eerste verdiep te 
zetten en ik doe een week om mijn tweede verdiep te zetten. 
Mijn loodgieterij ik kan die lijn nooit kruisen want ik kan mijn 
loodgieterij van mijn tweede verdiep nie leggen als mijn tweede 
verdiep er nog niet is. Dus eender welke vertraging maakt dat 
een lijn opschuift en dat alle volgende lijnen ook opschuiven. 
En wat dat je dan uw drone voor kunt gaan gebruiken is ge 
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hebt uw BIM-model, je weet eigenlijk hoe ver je zou moeten 
zijn op uw werf. En uwen drone stelt vast hoe ver je effectief 
bent. Ja, die gaat dat constant gaan opvolgen. Om dat 

constant te gaan opvolgen, want nu is dat een werfkeet en een 
aannemer met een blueprint die daar tussen 2 tassen koffie 
aan het uittellen is hoe dat het eigenlijk zit want oei zijne 
plakker is niet komen opdagen en hoe moet het nu? Terwijl als 
je daar een drone op los laat kan je realtime uw werf gaan 
opvolgen en kan je ook direct gaan bijsturen. Als bij wijze van 
spreken ergens een raam wordt voorzien waar dat er eigenlijk 
geen moest zijn of 10 cm verder één had moeten zijn, een 
drone gaat dat direct oppikken. Dat is een afwijking. Dat is 
terug eigenlijk datzelfde idee als dat paretoprincipe. Zolang dat 
uw blueprint volledig overeenstemt met de werkelijkheid is er 
geen verdere actie nodig. Het zijn de afwijkingen die we 
achteraf nodig hebben en ook naar de maintenance van uw 
gebouw toe. Uwen drone ziet terwijl dat uw gebouw in elkaar 
wordt gestoken, die ziet waar de leidingen lopen en die ziet of 
ze volgens het plan zitten. Ik kan u verzekeren, ik zit aan mijn 
3

de
 verbouwing. Dus er is niets zo leuk als het zoeken waar uw 

leiding in werkelijkheid zit want ze zit niet als ze volgens het 
plan zou moeten zitten. Mijn pa zit ook in den bouw en het 
eerste wat hij klanten zegt is ‘trek er gewoon een foto van, 
dan wetet’. Ja das effectief waar en dat is eigenlijk dan de 

volgende versie eh. Eigenlijk krijg je bij wijze van spreken een 
3D doorschijnend model en gelijk superman kan je door de 
ramen gaan kijken. Dat is heel tof, dat is dan met uw telefoon 
door de ruimte kijken en uw telefoon weet het werkelijke plan 
dus die toont u dan terwijl je aan het kijken bent waar alles 
zit. Ja we hadden bij vorige taken ook daar dingen rond 
gezocht. Dat je iet bouwt en dan een virtueel model hebt 
aan de hand van een drone dat virtueel model echt 
wordt. Ja, klopt.  

{DaaS} Drones of bepaalde applicaties van 
drones zouden kunnen ingezet worden door 
bedrijven die ze zelf niet bezitten of 
zelfs niet bedienen. Dit fenomeen wordt Drones 
as a Service (DaaS) genoemd. Ziet u een 
toekomst in DaaS voor beveiliging en 
surveillance? Waarom wel/waarom niet?  

  

Gaat zo goed als de enige vorm zijn. Bedrijven 
kunnen de evolutie niet bijhouden van drones. 
Gespecialiseerde bedrijven bieden services aan op 
maat voor specifieke noden.  

{DaaS} En om daarop verder in te pikken, volgens mij gaat 

Drones as a Service gaat zo goed als de enige vorm zijn 
waarbij ge drones effectief gaat hebben. Tenzij da ge echt 
gigantische bedrijven het zoals bijvoorbeeld een Jan De Nul 
die dat één drone ofzo.. Ja, die hebben dat geld ervoor. Ja 

voila, die hebben drones nodig die dat zodanig specifiek zijn 
en die hebben een voldoende hoeveelheid werven en schepen 
om die kost te kunnen gaan afschrijven. Maar als je nu kijkt 
hoe snel dat een drone evolueert, zoals dat jullie zelf ook al 
aangehaald hebben in het begin. Een collega van mij heeft een 
Inspire 2. Ik denk dat dat toestel een jaar oud is. Toen dat dat 
uitkwam was dat het van het. Ondertussen zit men al aan 
Inspire 3 of 4 en mensen proberen een Inspire 1 of 2 te 
verkopen maar ge krijgt dat gewoon aan een straatsteen niet 
meer kwijt. De technologie gaat zo snel dat er heel weinig use 
cases zijn om het onderhoud en dergelijke zelf te gaan 
verantwoorden. Dus eigenlijk gaan er zich gespecialiseerde 
bedrijven voordoen die zeggen ‘wij bieden dat aan, den 
onze is afgeschreven we kopen een nieuwe’. Ja, ‘gij trekt u 

da nie aan wij zorgen voor de verzekering, de batterijduur, het 
logboek, wij houden alles bij. Gij zegt gewoon waar en 
wanneer er gevlogen moet worden’. Dan kom je ook weer naar 
de homologering van drones. Als mijnen drone gehomologeerd 
is, ik heb 4 opzetstukken dat ik weet dat ik allemaal mag 
gebruiken. Dan moet gij maar gewoon zeggen ‘wat voor 
telemetrie wilt ge, wat voor beelden wilt ge. Wilt ge in HD, of 
near infrared’ . Dat kan dan op maandbasis, jaarbasis… Naar 
verdienmodel toe is dat de enige manier. Dat is eigenlijk niet 
heel onlogisch. Dat is hetzelfde met vliegtuigen. Er zijn weinig 
mensen die vliegtuigen bezitten. Heel veel mensen willen wel 
vliegen maar die huren dan een vliegtuig op het moment dat ze 
het nodig hebben. Ja, inderdaad. Dat is een logische gang van 
zaken. Euhm, dan die Internet of Things dat zie u eerder 
als een opportuniteit die volledig kan worden benut? Ja, 
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want uiteindelijk een heel deel, behalve de fysieke dingen 
zoals op de zoveelste verdieping kunnen vliegen of om 
pesticides te gaan sproeien, heeft te maken met data. De 
inspectie van de meest uiteenlopende gegevens en die 
gegevens te gaan gebruiken als feed om daar berekeningen 
mee te gaan doen, analyses mee te gaan doen om tot een 
uitkomst te komen. Ja, euhm ik denk dat we hiermee het 
interview kunnen afsluiten. We weten al veel meer nu. Het 
was zeer interessant en leerrijk. Ik hoop dat dit jullie helpt en 

wat misschien ook zou kunnen helpen is het opsplitsen van de 
vragen. Ik zou het onderscheid maken naar het bewaken van 
zaken waar er mensen moeten zijn zoals bijvoorbeeld een 
festival of eventueel waar er dieren zou zijn zoals eventueel de 
landbouw. Een hele mooie is bijvoorbeeld het inzetten van 
drones om bedreigde diersoorten te gaan bewaken. Ik zou 
zeggen de witte neushoorn, enen drone kan daar een gebied 
van ettelijke kilometers rond die neushoorn bewaken en zegt 
‘dat hittepatroon daar, dat is een olifant, dat is een giraf, daar 
een stroper. Daar wandelt een mens die dat daar niet moet 
zijn.’ Op die moment moet de ranger ingrijpen. En versus 
gebieden waar mensen niet moeten zijn dus daar valt dan 
gedeeltelijk het verhaal van die dieren onder maar anderzijds 
ook de haven. Bewaking van grote gedeelten van de haven 
waar dat er allemaal container staan. Met het blote oog, 
menselijk, is dat gigantisch moeilijk terwijl dat met een drone 
heel wat minder moeilijk is omdat je een heel groot gebied heel 
snel kunt gaan scannen en heel gericht verder kunt gaan 
bekijken. Ja maar in principe gaan we die dieren daar niet 
bij betrekken. Nee ja die dieren zijn eigenlijk redelijk out of 

scope. In het geval van de dieren ben je wel iets aan het 
bewaken, voor mensen zou je dat ook kunnen doen. 
Bijvoorbeeld als ik een belangrijke minister ben of ik woon op 
een uitgebreid landgoed, ik ben een rijk iemand, daar sluipt 
opeens iemand in mijn tuin. Ik wil nakijken of dat de kat van de 
buren is of iets anders. Wat sluip er daar? Ja dat is ook wel 

interessant. Bedankt voor het interview.  

  

  

  Interview 9  8.2.9
  

{Expertise} Hoe beschrijft u uw kennis over het 
gebruikt van Drones bij beveiliging en 
surveillance? Welke functies heeft u daarbij 
gehad?  

 Conceptueel expert.  

 Ervaring met vliegen bij defensie.  

 Momenteel development manager: zoeken 
naar behoeften van potentiële klanten.  

 Link tussen het operationele en het 
conceptuele.  

 Geen vliegervaring, wel goed beeld op de 
toepassingen en de markt van drones voor 
surveillance en beveiliging.  

{Expertise} {Sector} Hoe beschrijft u uw kennis over het 
gebruikt van Drones bij beveiliging en surveillance? En 
welke functies heeft u daarbij gehad? Als ik mezelf moet 

plaatsen in die dronewereld zou ik mezelf omschrijven als 
conceptueel expert. En waarom conceptueel expert? In mijn 
vorige loopbaan heb ik altijd euhm gevlogen bij defensie, dus ik 
heb heel wat vlieguren bij elkaar. Niet met drones maar met 
vliegtuigen. Nu ben ik development manager en hou ik me 
meer bezig met de conceptuele ontwikkeling van waar moeten 
we naartoe gaan in de toekomst? Wat zullen de behoeften zijn 
van potentiële klanten, bijzonder hier in deze sector van 
beveiliging, in de toekomst. Welke middelen hebben wij om 
daar in de toekomst een passend antwoord op te geven? Dus 
in die zin, het geen wat ik nu doe is de link tussen het 
operationele, wat ik vroeger gedaan heb dus operaties, en het 
conceptuele. Ik heb geen vliegervaring met drones maar ik heb 
wel een operationeel beeld over wat er mogelijk is met drones 
en met operationele kennis die ik heb uit mijn vorige loopbaan 
denk ik dat ik beide goed kan combineren om te kijken wat ik 
als mogelijke toepassingen zie tussen enerzijds de drone en 
anderzijds de beveiliging en bewaking. Omdat ik een deze 
sector nu ook al een vorming heb gevolgd ook tot het 
leidinggevende qua wetgeving, heb ik wel een goed zicht naar 
waar beveiliging naartoe gaat in de toekomst. Ok, dat is voor 
ons een zeer interessant profiel omdat u ervaring heeft met 

{Sector} In welke sector heeft u expertise 
opgedaan?  

 Ervaring met vliegen bij defensie.  

 Beveiligingssector.  
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beveiliging en ook met het vliegen.  

{JaarDrones} Hoeveel jaren praktijkervaring heeft 
u met drones?  

2-3 jaar  

{JaarDrones} Hoeveel jaren praktijkervaring heeft u met 
drones? Met drones, heel beperkt, 2-3 jaar.  

{JaarBeveiliging} Hoeveel jaren praktijkervaring 
heeft u met surveillance en beveiliging?  

3 Jaar. Als vorige functie meetelt, bij defensie, 33 
jaar ervaring  

 {JaarBeveiliging} Hoeveel jaren praktijkervaring heeft u 
met surveillance en beveiliging? Ongeveer hetzelfde, ook 
iets van een 3-tal jaar. Ok dan gaan we nu de vragen stellen 
rond de inzet van drones in surveillance en beveiliging. Ik 

kom even terug op het voorgaande. Als ik zeg 2-3 jaar met 
surveillance en bewaking. Als ik kijk naar mijn vorige functie 
waar ik wereldwijd in operaties gezeten heb, was beveiliging 
ook altijd een aandachtspunt dus ik denk als we dat meenemen 
in het verhaal dan denk ik dat ik, even denken, toch wel 33 jaar 
ervaring heb hiermee. Ok, dat is veel ervaring.  

{Algemeen} Welke opportuniteiten of problemen 
kunnen zich volgens u voordoen bij de inzet van 
drones voor surveillance en beveiliging?  

  

Opportuniteiten: 

 Case triatlon Geraardsbergen, beveiligd 
met drones, geslaagd.  

 Meerwaarde van de drone is de 
3

de
 dimensie.  

 Beveiligen vanuit de 3
de

 dimensie. 

 Data capteren die doorgestuurd wordt naar 
beneden. 

 Transmissie van data is heel belangrijk  

 Beelden moeten goed bekeken en 
geanalyseerd kunnen worden -> goeie 
software nodig . 

 Naast beveiligen ook de veiligheid 
verbeteren met drones bijvoorbeeld brandalarm, 
drone gaat kijken waar de brand precies is.  

  

Veiligheid moet wel gegarandeerd kunnen worden 
aan de mensen als je drones toepast.  

 {Algemeen} {Beveiliging} {Veiligheid} Dan gaan we nu 
over naar de vragen rond de inzet van drones in 
surveillance en beveiliging. Ik weet niet of u de vragenlijst 
heeft bekeken die ik u had doorgestuurd? Ja, die heb ik nu 
voor mij liggen. Ok, perfect. Dan ziet u dat ik een aantal 
topics heb opgesomd uit de literatuur en dan over elk topic 
zo wat dezelfde vraag stel. Ja. Nu zou ik van u willen weten, 
waar denkt u aan als ik u vraag welke opportuniteiten en 
problemen zich kunnen voordoen bij de inzet van drones 
voor surveillance en beveiliging? Opportuniteiten, ik weet 

niet of u 2 weken geleden naar tv gekeken heeft op VTM, we 
hebben 3 drones ingezet ter ondersteuning van het triatlon in 
Geraardsbergen in samenwerking met de politie. Daar heb ik 
ook duidelijk aangegeven, en dat is misschien even afgeweken 
van deze vraag zelf, maar ik vind het wel belangrijk in de hele 
context. Sommige mensen spreken over de drone, maar voor 
mij is de drone maar een heel klein stukje van het hele verhaal, 
want de drone is niet meer dan een middel waarmee we een 
sensor mee in de 3

de
 dimensie gaan brengen en waarmee we 

vanuit die 3
de

 dimensie, die in het verleden beperkt toegankelijk 
was, meer van daaruit gaan bewaken en beveiligen. Dat is 
eigenlijk de enige meerwaarde van de drone. Daar stopt ook de 
meerwaarde want verder speelt dan het totaalconcept het 
belangrijkste. Dat betekent dat je onder de drone een camera 
hebt hangen euh of een sensor. Dat kan ook een geluidsensor 
zijn of een sensor voor het opsporen van giftige gassen. Ja kan 
tal van sensoren hangen onder die drone. Die beelden of die 
data die daardoor geregistreerd worden door die sensor die 
worden naar beneden gestuurd. Die data moet daar beneden, 
op de locatie waar ze toekomen, doorgestuurd worden op een 
veilige manier naar de mensen die die data nodig hebben. Of 
het nu gaat over politie, over een industriële site of waar dan 
ook. De transmissie van data is een heel belangrijk gegeven. 
Zonder transmissie is de meerwaarde van uw drone nihil. Dus 
daar is het ook belangrijk om in het kader van het totale 
droneconcept, zoals ik het zelf noem, een heel goede 
transmissie te voorzien die voor sommige klanten beveiligd 
moet zijn want bijvoorbeeld bij de politie moeten die beelden op 
een veilige manier, op een geëncrypteerde manier worden 
doorgestuurd. Het is ook belangrijk dat op het eindpunt, het 
toegangspunt, waar de klant de beelden binnenhaalt en dat 
kunnen 1 of meerdere toegangspunten zijn, dat daar die 
beelden ook op de juiste manier worden bekeken of 
geanalyseerd. Want je kan beelden binnenkrijgen, maar daar 
moet wel iets constructief mee gedaan worden. Ja, 
uiteraard. Vandaar ook de noodzaak om op dat eindpunt, ofwel 

gaat het over gewoon doorstreamen van data, beelden 
of whatever. Maar willen we van meerdere camera’s of 
meerdere locaties, waar men die beelden van binnen krijgt, 
efficiënt mee gaan werken dan hebben we ook simpele 
software nodig die eigenlijk een intelligente analyse gaat maken 
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van de beelden die binnen komen. Omdat het voor een 
operator heel moeilijk is om voor heel lange periodes heel 
geconcentreerd naar een heel pak camerabeelden moet kijken 
en telkens als er iets gebeurd op beeld, over te gaan tot de 
juiste beslissing. Ja, dus het analyseren van de data is 
minstens even belangrijk als de drone zelf eigenlijk? Ja, 
klopt. En, ziet u ook nog andere opportuniteiten of 
problemen die zich zouden kunnen voordoen bij de inzet 
van drones bij surveillance en beveiliging? Opportuniteiten, 

we spreken over security, maar evengoed over safety. Als een 
drone wordt ingezet boven een industriële site, die drone gaat 
niet alleen beelden kunnen maken van de perimeter moest er 
iets gebeuren. Die kunnen ook ingezet worden bijvoorbeeld 
moest er een brandalarm zijn in één van de gebouwen, dan kan 
die drone in de lucht gaan om te kijken of het over een echte 
brand gaat en hoe groot de omvang is en waar die zich precies 
bevindt. Dus ook vanuit het safety verhaal, wat in mijn ogen, 
heel nauw verbonden is met het security verhaal die drone 
gecombineerd gaan inzetten voor beide opdrachten. Ok, dat is 
wel zeer interessant natuurlijk. Vindt u de veiligheid van 
het vliegen met drones zelf ook een belangrijk aspect? Ja, 

dat is wel een belangrijk issue. Ik denk dat dat één van de 
noodzakelijke criteria is om drones te kunnen inzetten. Toen we 
drones hebben ingezet in Geraardsbergen, was mijn eerste 
boodschap naar de mensen toe, wat er ook gebeurt, voor mij is 
het cruciaal dat het op een veilige manier gebeurd. Je kan de 
media halen met drones de dag van vandaag, maar je wenst 
die niet te halen door de drone die crasht op één van de 
toeschouwers en met ernstige gevolgen. Vandaar dat ik zeg, 
veiligheid voor het opereren is sowieso noodzakelijk. Ok, dus 
het is belangrijk dat de mensen weten dat het veilig is en 
dat zou de markt ook een boost kunnen geven. Ja, daar ben 

ik zeker voorstander van dat er een heel strikte regelgeving is 
voor het gebruik van drones.  

{Technologie} In de literatuur wordt beschreven 
dat de volgende generatie drones (generatie 7) 
veel meer capaciteiten zal hebben, maar wordt er 
ook vermeld dat de huidige generatie nog 
beperkingen heeft. Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging?   

  

- Kijken naar wat de technologie ons vandaag 
toelaat.  

- Batterijduur beperkt, op zich geen probleem want je 
kan meerdere drones of meerdere batterijen 
gebruiken.  

- Goed kijken voor wat je ze gaat inzetten.  

- Tethered drones een meerwaarde voor beveiligen 
van festivals en events. Elektriciteit en data via 
kabel. Beperking batterijduur beperkt en verstoring 
van 4g signaal niet erg want data kan via kabel 
doorgestuurd worden.  

-Drones die autonoom kunnen opstijgen, landen, 
vliegen naar locaties die bestaan al. Alleen laat de 
wetgeving het niet toe deze te gaan gebruiken. Veel 
zal afhangen van de publieke opinie. Hebben de 
mensen vertrouwen in wat er boven hun hoofd 

{Technologie} Dan ga ik nu enkele topics overlopen die we 
hebben gevonden in de literatuur. Het eerste is 
technologie. In de literatuur wordt beschreven dat de 
volgende generatie drones veel meer capaciteiten zal 
hebben, maar wordt er ook vermeld dat de huidige 
generatie nog beperkingen heeft. Hoe kan dit volgens u 
een opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging? Ik denk dat we het niet moeten bekijken als een 

probleem of een opportuniteit. Ik denk dat we moeten gaan 
kijken. Wat laat de technologie ons vandaag toe en één van de 
grote tekortkomingen, en dat is hetzelfde verhaal als bij 
elektrische wagens, is de tijd dat de drone in de lucht kan 
blijven. De batterijduur is beperkt. Voor sommige opdrachten is 
dat ok, voor andere is dat niet ok maar is dat een probleem? 
Neen, want meestal gaat er met meerdere drones geopereerd 
worden of er worden meerdere batterijen gebruikt. Heel 
belangrijk bij het kijken naar drone inzet is om te kijken 
waarvoor je ze gaat inzetten, wat je met de beelden wilt gaan 
doen, over welk oppervlak wil je beelden gaan maken, wil je 
een goede analyse maken over gaan we tethered drones 
inzetten of gaan we de klassieke drones inzetten. Ik zie zeker 
een meerwaarde voor beveiliging van festivals, of alle soorten 
van lokale events op markten, voetbalstadions, enzovoort zie ik 
zeker een grote meerwaarde voor tethered drones. Hierdoor is 
deze beperking weg omdat je nu stroomtoevoer krijgt via de 
kabel, maar waarbij ook de mogelijkheid bestaat om de data via 
de kabel naar de grond door te sturen. Mochten we ooit een 
interferentie krijgen en er is geen 4g signaal meer of wat dan 
ook door een crisissituatie waarbij door massaal gsm-gebruik 
de lijnen verstoord zijn of verzadigd, dan is er nog altijd 
zekerheid dat de data wordt doorgestuurd. Dus ik zie zeker een 
meerwaarde van die tethered drone ten opzichte van de 
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gebeurt?  

  

klassieke drone. Dat hadden we ook gevonden dat 
die tethered drones handig zijn omdat je dan elektrische 
voeding krijgt maar dat ook de data door die kabel zou 
kunnen doorgestuurd worden dat wist ik nog niet. Dus dat 
is wel zeer interessant. Dit is niet zo bij alle drones, maar 

vorig jaar hebben we een evenement beveiligd met 
een tethered drone waarbij we ook de transmissie van de data 
via de kabel hebben laten lopen. Ok, dat is wel interessant. Ik 
had ook iets gelezen over de volgende generatie drones 
die zou uitkomen ook meer zelfstandig kunnen vliegen. 
Dus zelfstandig opstijgen, landen en vliegen naar een 
bepaalde locatie als u de coördinaten ingeeft. Denkt u dat 
dit een meerwaarde zou kunnen zijn voor surveillance en 
beveiliging? Zeker een meerwaarde en we moeten niet kijken 

naar de toekomst want dat zaken die vandaag al bestaan. 
Alleen kunnen we ze nog niet toepassen omdat de wetgeving 
het nog niet toelaat. Maar het kan sowieso vandaag al, we 
gaan moeten kijken hoe de wetgeving gaat evolueren. Ik zie 
dergelijke toepassingen zeker gebeuren op bedrijfsterreinen 
waarbij heel duidelijk het traject van de drone in kaart is 
gebracht en bijna een quasi zekerheid heeft dat zich onder dit 
traject nooit een persoon zal bevinden. Euhm, dus daar denk ik 
zal de wetgeving wel naartoe gaat evolueren. Om dan boven 
het publiek onbemand te gaan vliegen euhm in theorie denk ik 
zeker haalbaar. In praktijk ook haalbaar alleen moeten we ons 
alleen de vraag stellen, en dan maak ik de link naar een 
transportvliegtuig of passagiersvliegtuig waarbij men eigenlijk 
ook vrij eenvoudig het vliegtuig zou kunnen laten vliegen van A 
naar B zonder piloot, maar dan moet je de vraag stellen: willen 
we en kunnen we zo ver gaan? Het is de publieke opinie van 
de mensen die beneden staan. Hebben die voldoende 
vertrouwen in hetgeen wat boven hun hoofd gebeurd, wetende 
dat er niemand rechtstreeks op toeziet? Ja, en denkt u dat het 
realiteit zou kunnen worden? De vraag is gaat de wetgeving 

het toelaten en in welke omstandigheden. Dit gaat de 
belangrijkste factor hierin zijn.  

{HuidigeWetgeving} In de Belgische wet spreekt 
men over 3 klassen, die drones indelen en de 
verplichtingen regelen. Wat denkt u over de 
huidige wetgeving die van toepassing is in België 
en Europa? Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging?   

  

 Belgische wetgeving is strikt maar terecht  

 Belgische wetgeving zal aan de basis liggen 
van de Europese wetgeving die eraan zal komen.  

  

Problemen:  

 Line of sight is verplicht  

  

{HuidigeWetgeving} {ToekomstigeWetgeving} In de 
Belgische wet spreekt men over 3 klassen, die drones 
indelen en de verplichtingen regelen. Wat denkt u over de 
huidige wetgeving die van toepassing is in België en 
Europa? Die van Europa wordt momenteel bijgestuurd. Die 

wordt bijgestuurd in de richting van de Belgische wetgeving, die 
redelijk strikt is maar ook terecht. Persoonlijk denk ik dat de 
wetgeving gaat evolueren dat we gaan mogen stellen dat de 
Belgische wetgeving euhm aan de basis zal liggen van hetgeen 
wat we mogen verwachten van de Europese wetgeving. Ok, 
dus de Belgische lijn wordt doorgetrokken naar heel 
Europa dan? Ja, er zal natuurlijk wel nog wat stukken 

bijkomen zoals bijvoorbeeld tethered drones, over hetgeen wat 
vandaag nog niet specifiek is opgenomen in de wetgeving. Dan 
blijft de vraag, bijvoorbeeld politie die mogen afwijken van deze 
voorschriften, zij mogen drones opereren beyond line of sight. 
De piloot moet dus de drone niet kunnen zien en ze kunnen 
dan ook ‘s nachts werken. Dit zijn beperkingen die noch voor 
klasse 2, noch voor klasse 1a en 1b toegelaten zijn. Dus de 
politie mag meer dan de private sector? Ja. Dus die 
Europese wetgeving zou er voor zorgen dat de verschillen 
per lidstaat worden verwijderd? Ja, dat is ook de 
bedoeling. En die toekomstige wetgeving, ziet u dit als een 
voordeel bij de inzet van drones voor surveillance en 
beveiliging? Ja, zeker een voordeel. Als je kijkt naar de 

luchtvaartsector, daar spreek je over ICAO dus ik denk voor 
drones betreft dat we ons moeten omlijnen voor een 
internationale wetgeving conform aan die van de 
luchtvaartwetgeving. Uiteindelijk gaat een drone zich evengoed 
voortbewegen in de 3

de
 dimensie dus mogen we ons eigenlijk 

ons de vraag stellen waarom de wetgeving van de luchtvaart 

{ToekomstigeWetgeving} Eind 2018 komt er een 
nieuwe dronewetgeving bij op Europees niveau 
om de nieuwe ontwikkelingen op te vangen. Hoe 
kan dit volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de inzetbaarheid van 
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drones voor surveillance en beveiliging?  

  

 Positief: meer gelijkheid tussen lidstaten  

 Drones moeten bekeken worden zoals 
andere luchtvaartvoertuigen, zouden we niet die lijn 
1 voor 1 doortrekken en nog een hoofdstuk speciaal 
voor drones toevoegen?  

niet 1 op 1 wordt doorgetrokken naar de regelgeving van 
drones en met daarbij nog een hoofdstuk speciaal wat betreft 
drones omdat ze zich gaan bevinden op een lagere hoogte dan 
andere luchtvaartvoertuigen.  

{Privacy} Een aspect dat vaak wordt aangehaald 
wanneer men over de inzet van drones spreekt is 
privacy. Hoe kan dit volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en beveiliging?   

  

 3 wetgevingen die hier spelen: 
dronewetgeving, privacywetgeving en camerawet.  

 Sensor en camera afhankelijk zien van uw 
drone.  

 Drone afhankelijk van dronewetgeving, 
camera’s en sensors niet afhankelijk van 
dronewetgeving maar wel van privacywetgeving en 
camerawet.  

 Vormt geen enkel probleem voor 
surveillance en beveiliging, zelfde als andere vaste 
camera’s.  

{Privacy} Een aspect dat vaak wordt aangehaald wanneer 
men over de inzet van drones spreekt is privacy. Hoe kan 
dit volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren 
voor de inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging? Volgens mij hebben we 3 wetgeving die hier 

spelen. Je hebt de wetgeving van de drones, wetgeving van de 
privacy en GDPR, en dan nog de camerawetgeving. Dus hier 
uw vraag gaat meer over privacy en camerawet. Dit heeft 
eigenlijk niets te maken met dronewetgeving. Ik weet het, 
privacy staat los, maar het is wel een aspect wat vaak naar 
boven wordt gehaald. Ja maar daarom zeg ik dat je eigenlijk 

de sensor of camera onafhankelijk moet zien van uw drone. De 
camera kan je op uw lichaam plaatsen, op een paal of op een 
voertuig. Vandaar drone is 1. Die moet zich gedragen naar de 
luchtvaartwetgeving op termijn. De sensoren onder de drone 
die vallen buiten de dronewetgeving. Deze vallen onder de 
privacy- en camerawetgeving. Ja, dus de camerawet en 
privacywet zijn belangrijk voor alle data die de drone 
capteert? Ja, inderdaad. In se zijn het 2 totaal verschillende 

middelen. De drone is 1 en wat er aan hangt is eigenlijk een 
ander element. En ziet u de privacywetgeving en 
camerawetgeving als een mogelijk struikelblok voor de 
inzet van drones voor surveillance en beveiliging of eerder 
niet? Neen, helemaal niet. Hetzelfde is ook zo voor vaste 

camera’s. Of het een vaste camera is of een ander. De 
wetgeving laat ons toe om met camerabeelden binnen 
beveiliging een meerwaarde te geven.  

{GDPRWetgeving} Op 25 mei is de GDPR-
wetgeving in voege getreden, deze regelt data 
captatie en opslag. In de literatuur werd deze 
uitvoerig besproken, het effect ervan valt echter 
nog af te wachten. Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging?   

 Zelfde als voor andere camera’s. Zorg dat 
je conform de GDPR werkt en er is geen probleem.  

{GDPR} Nog iets actueel is de GDPR wetgeving. Die heeft u 
daarnet al eens aangehaald. Dit heeft te maken met het 
opslaan en capteren van gepersonaliseerde data. Dus als 
men data men een drone capteert, ziet u de GDPR 
wetgeving als iets waar men rekening mee zal moeten 
houden als men data opslaat met een drone? Jawel, dat is 

identiek als wat ik daarnet zei als. Het moet conform zijn met de 
privacywetgeving. Het is normaal dat dezelfde wetgeving die 
van kracht is op andere camerasystemen ook voor drones zou 
gelden.  

{Ethisch} In de literatuur bespreekt men het 
ethische aspect van drones uitvoerig.   

Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en beveiliging?   

  

 Drones worden ingezet door politie en 
inlichtingsdiensten om informatie in te winnen. Dat 
hetzelfde zou kunnen gebeuren door mensen met 
slecht bedoelingen is correct.  

{Ethisch} In de literatuur bespreekt men het ethische 
aspect van drones uitvoerig. Ik zal nog wat uitleg geven 
omdat het nogal een redelijk vage vraag is. Het komt erop 
neer dat men sneller een technologie zal aanvaarden als 
men de voordelen en de oplossingen die er ontstaan 
hierdoor ziet en dat dit een bijdrage levert aan de 
maatschappij. Langs de andere kant kan drones zich ook 
kan richten op gemarginaliseerde groepen en dat dit 
ethisch niet verantwoord zou zijn. Er zijn namelijk ook 
drones die zeer stil en van zeer ver al vee kunnen zien. Die 
zouden dan kunnen ingezet worden voor spionage of 
andere slechte bedoeningen. Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en beveiliging? Ik ben 

eventjes aan het nadenken over hoe ik het beste zou 
antwoorden op deze vraag. Hmm, want het is heel normaal dat 
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 Noodzaak voor een strikte regelgeving:  

o Registratiesysteem voor drones die 
op meer dan x meter van piloot verwijderd 
zijn.  

o Unieke identificatie aan boord van 
de drone zoals bijvoorbeeld een chip. 

o Alles wat in de lucht hangt, kan 
men identificeren in een opvolgsysteem. 

drones worden ingezet door politie en inlichtingsdiensten om 
informatie in te winnen op een heel discrete manier. Zeker ook 
een meerwaarde voor de veiligheid van uw buur. Dat hetzelfde 
zou kunnen gebeuren door instanties of individuen die totaal 
andere doeleinden hebben, is correct en vandaar ook de 
noodzaak voor een heel strikte regelgeving. En die strikte 
regelgeving zou eruit kunnen bestaan dat drones die op een 
afstand groter dan, ik zeg nu maar iets, 20 meter van de piloot 
verwijderd zijn, dat die altijd moeten geregistreerd zijn en ook 
een identificatiemiddel aan boord hebben. Dat kan een kleine 
chip zijn of wat dan ook, die uniek is per drone, maar die heel 
duidelijk te identificeren is. Dat die de drone uniek 
identificeerbaar maakt of verplicht maakt, hetgeen betekent dat 
alles wat officieel in de lucht is, ook identificeerbaar is in een 
opvolgsysteem. En dan ook om te vermijden dat drones ingezet 
worden in dit soort operaties wat je zonet aangeeft, voor totaal 
andere doeleinden. Als er drones die niet geregistreerd zijn, 
ben je dan sowieso al verdacht en dat er actie wordt 
ondernomen. En wanneer het gaat om een drone met 
identificatie, normaal gezien voor de meeste opdrachten van 1a 
en 1b moet je de luchtvaartcontrole op de hoogte houden waar 
je gaat vliegen, wanneer je gaat vliegen, met welke drone je 
gaat vliegen. Op het moment dat daar is aangegeven dat je 
gaat vliegen is de link gelegd dat je niet verdacht wordt 
beschouwd. Daar denk dat in de regelgeving en de opvolging 
ervan in welke systemen zich in de lucht bevinden dat dat zeker 
en vast een noodzaak is naar de toekomst toe en dat we zo 
misbruik kunnen vermijden. Ja, dat men duidelijk kan 
bijhouden wie hangt waar in de lucht, van wie is die drone. 
Ja, inderdaad. Dus het registratiesysteem en het opvolgen 
van het luchtverkeer zijn de belangrijkste zaken 
betreffende het ethische aspect? Ja, en als je privé met uw 

eigen drone efkes op 10 meter hoogte in uw tuin gaat vliegen, 
daar ga je weinig mee verkeerd doen. Dat zijn nu die drones 
dan ook door terreurorganisaties kunnen gebruikt worden. Maar 
vanaf dat je op een grotere hoogte komt of ver weg van de 
piloot en je begint dan data te verzamelen dan wordt het een 
ander verhaal en zeker als het toestel niet geregistreerd zou 
zijn, dan wordt je als verdacht bestempeld. Dat is hetzelfde als 
een vliegtuig het vliegruim binnenvliegt en het heeft geen 
identificatiecode dan wordt er hier in ons geval een F16 naartoe 
gestuurd om het toestel te gaan identificeren en zo nodig aan 
de grond te zetten. Identificatie naar de toekomst toe is één van 
de belangrijkste voorwaarden om te spreken van een efficiënt 
dronegebruik op grote afstanden. Ok, bedankt voor het 
antwoord.  

{Veiligheid} Drones kunnen ingezet worden om 
de veiligheid te handhaven, maar hierbij komen 
ook andere veiligheidsaspecten kijken.   

Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en beveiliging?   

  

Risico’s in de lucht verminderen door:  

 Droneverkeer opvolgen met een 
vluchtplan.  

 In de burgerluchtvaart hebben de meeste 
transportvliegtuigen toestellen aan boord hebben die 
controles tussen vliegtuigen uitvoeren. Dit systeem 
zorgt dat er automatisch actie wordt ondernomen als 
er een ‘collision course’ is. Weet niet of dit realistisch 

{Veiligheid} Het volgende aspect is de veiligheid. We 
hebben het er hier natuurlijk al over gehad. Er zijn enkele 
dingen die we in de literatuur nog hebben gevonden dat er 
ook enkele veiligheidsrisico’s zijn van de drones zelf 
bijvoorbeeld het risico op botsingen omdat er een 
toenemend aantal luchtvaarttoestellen zullen zijn. Wat 
denkt u daarvan? Ik denk dat daar de noodzaak enerzijds om 

het droneverkeer op te volgen met een vluchtplan. Dan nog heb 
je op termijn het risico van saturatie binnen bepaalde 
gebieden. Euhm ik weet niet of het realistisch is maar in de 
luchtvaart, in de burgerluchtvaart, is er een toestel aan boord 
van de meeste transportvliegtuigen dat u toelaat om een 
controle tussen de vliegtuigen uit te voeren. Dat betekent dat 
vanaf we 2 vliegtuigen hebben waarvan de koers op een 
bepaald moment zegt dat ze in aanraking gaan komen, in elk 
van de cockpits krijgen ze een signaal opgepakt. Ze krijgen de 
positie van het ander toestel en ze krijgen direct een 
alarmsignaal van ‘opgepast, hier gaat ge in collision course 
komen’. Dus onderlinge actie. Euhm is dat realistisch of niet, ik 
heb geen idee of zo’n dergelijk toestel goedkoop zou kunnen 
gefabriceerd worden waardoor dat we op elke grote 
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is voor drones door de kost en het gewicht.  professionele drone zo’n toestel kunnen plaatsen. Dan kunnen 
we zeggen dat alle drones boven een bepaalde hoogte verder 
dan zoveel meter van de piloot moet uitgerust zijn met een 
dergelijk systeem. Het systeem dat automatisch aan de 
dronepiloot aangeeft van ‘opgepast, hier moet bijgestuurd 
worden of dat tussen de drones zelf een soort 
communicatiesysteem ontstaat zodat de drones zelf kunnen 
overgaan tot een geautomatiseerde actie om aanvaring in de 
lucht te gaan vermijden. Dat zijn technologieën die bestaan in 
de luchtvaart en ik weet niet in hoeverre dit haalbaar kan 
doorgetrokken worden naar droneverkeer. Ja, dus eigenlijk 
moet de technologie een antwoord geven op dit 
probleem? Als het betaalbaar is wel. Het gaat de drone wel 
duurder maken. Ja, het is natuurlijk afwegen tussen de 
kosten en baten.  

{Beveiliging} Drones kunnen gebruikt worden 
met slechte intenties en ook misbruikt worden 
door anderen. Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging?  

  

Hacking zou kunnen maar meestal wordt het in de 
andere richting gebruikt.  

2 belangrijke zake: 

 Drone detectie: hoe drone detecteren die 
verdacht is?  

 Drone neutralisatie: welke actie wordt er 
ondernomen? Hacking is een mogelijkheid. Signaal 
drone intercepteren. Maar dan vliegt die terug naar 
zijn piloot.  

  

Waarom zou iemand je drone willen hacken?  

  

Drones kan je uit bepaalde gebieden houden via 
stoorzenders.  

{Beveiliging} Drones kunnen gebruikt worden met slechte 
intenties en ook misbruikt worden door anderen 
bijvoorbeeld door hacking. Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en 
beveiliging? Hmm, hacking kan een probleem geven maar 

wordt meestal in de andere richting gebruikt. Als we het over 
bewaking en beveiliging hebben moeten we het hebben over 2 
andere dingen: drone detectie en drone neutralisatie. Hoe gaan 
we een drone detecteren die ergens niet mag zijn en die voor 
ons verdacht is. Als we een drone detecteren die er niet hoeft 
te zijn, welke actie gaan we dan ondernemen. Hacking is daar 
een mogelijkheid. Je kan het signaal van de drone 
intercepteren. Maar meestal gaat die drone terugvliegen naar 
de piloot op dat moment uit veiligheid. Dat is een soort 
veiligheidssysteem dat is ingebouwd. Dus als het signaal 
wordt verbroken vliegt die terug naar zijn beginpositie? Ja, 

naar zijn home. Je moet de vraag stellen: waarom zou iemand 
een drone hacken? Ofwel doet ge het omdat je hem wil hebben 
en je gaat proberen de drone te intercepteren en hem naar u 
laten komen. Dat zou een reden kunnen zijn om te hacken. 
Maar waarom zou iemand anders uwen drone hacken? Ja, dat 
is eigenlijk de vraag. En ik heb er niet meteen een antwoord 

op. Ik heb wel een antwoord als je kijkt naar politie. Als zij een 
drone gaan neutraliseren, ofwel gaan ze die uit een zekere 
regio te houden bijvoorbeeld een kerncentrale en daar zien we 
ook dat daar een soort stoorzender wordt gebouwd op de 
kerncentrales die ervoor moet zorgen dat een drone niet in een 
bepaald gebied kan vliegen naar een kernreactor. Dus 
eigenlijk een ingebouwd systeem dat drones niet kunnen 
vliegen waar ze mogen vliegen? Ja, en dat bestaat ook he. 

Nu vraag ik me af of ik heb geantwoord op uw vraag. Volgens 
mij is het risico op hacking door iemand heel klein want ik zie 
persoonlijk geen meerwaarde. Dus u vindt het risico klein en 
dat het geen probleem gaat zijn? Nee ik zie hier geen 

probleem in.  

{Andere} Zijn er nog andere, belangrijke zaken 
buiten diegene die we al besproken hebben, die u 
ziet als mogelijke opportuniteiten en/of 
problemen bij de inzet van drones bij 
surveillance en beveiliging? Hoe kan dit volgens 
u een opportuniteit en/of probleem creëren voor 
de inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging?  

  

Onderhoud.  

Link met burgerluchtvaart: voor bepaalde klassen 
drones onderhoud laten uitvoeren door 

{Andere} Zijn er nog andere, belangrijke zaken buiten 
diegene die we al besproken hebben, die u ziet als 
mogelijke opportuniteiten en/of problemen bij de inzet van 
drones bij surveillance en beveiliging? Hoe kan dit volgens 
u een opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging? Ik ben hier aan het kijken. Onderhoud is een 

puntje wat we nog niet besproken hebben. Ook leg ik hier nu de 
link met burgerluchtvaart of militaire luchtvaart. Onderhoud van 
de toestellen en de opvolging daarvan is heel belangrijk. 
Enorm. Bij de burgerluchtvaart zijn daar duidelijke regels over. 
Dat de mensen die hun handtekening zetten na onderhoud ook 
verantwoordelijk zijn voor de herstellingen die zijn uitgevoerd, 
ofwel is dit de piloot ofwel een professional. We moeten ons de 
vraag stellen of dit voor bepaalde klassen van drones het niet 
noodzakelijk zou zijn dat het onderhoud gebeurd door 
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professionals.  professionals, maar die dan ook verantwoordelijk zou zijn voor 
eventuele technische problemen die zich zouden voordoen en 
die te wijten zijn waarbij de link kan gelegd worden naar het 
onderhoud. De piloot is niet noodzakelijk de beste 
technicus. Dus eigenlijk voor de professionele 
drones... Voor de professionele drones zou het wel eens 

goed kunnen zijn om het onderhoud toe te vertrouwen aan de 
professionele onderhoudsdiensten. Ja, ok. Dat is een goede 
opmerking. Die hadden we nog niet gehoord in de vorige 
interviews. Zijn er nog andere zaken die u belangrijk acht 
voor drones? Ik ben aan het kijken hier op de lijst. Ik zie niet 
onmiddellijk dingen. Ok, maar het onderhoud is zeker een 
goed punt. Dan spreken we niet over de kleine, recreatieve 

drones maar over de professionele drones bijvoorbeeld als 
Amazon ooit drones zou gebruiken om goederen te 
transporteren. Dan moeten we gaan naar een regelgeving wat 
onderhoud betreft zoals in de luchtvaartsector.  

{IoT} Internet of Things is het fenomeen waarbij 
voorwerpen gekoppeld worden aan een netwerk 
en op zelfstandige manier data kan uitwisselen. 
Drones worden de toekomst van IoT genoemd. 
Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en beveiliging?   

  

Internet of Things is een opportuniteit om optimaal 
data uit te wisselen tussen systemen. Dit moet men 
wel los zien van de drone. Dit hoort bij de applicaties 
die op de drone zitten.  

{IoT} Het laatste stukje van dit interview gaat over Internet 
of Things. Internet of Things is ook een trend die sterk aan 
het opkomen is samen met de drone industrie. Internet 
of Things is het fenomeen waarbij voorwerpen gekoppeld 
worden aan een netwerk en op zelfstandige manier data 
kan uitwisselen. Drones worden de toekomst 
van IoT genoemd. Hoe kan dit volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid van drones 
voor surveillance en beveiliging? Volgens mij is elk element 

van Internet of Things belangrijk. Het uitwisselen van data en 
het gebruiken van de data door elk van de systemen om op de 
meest optimale manier te gaan werken. Euhm ook nu dezelfde 
opmerking. Een drone laat u enkel toe om zaken te gaan doen 
in de 3

de
 dimensie. Internet of Things heeft in se niets te maken 

met die drone, het heeft te maken met de sensor die in de 
3

de
 dimensie. En euhm of dat nu een camera is of een systeem 

dat geluid gaat registreren of gassen gaat ontleden. De sensor 
gaat deel uitmaken van Internet of Things om zijn data mee te 
gaan uitwisselen. Als we het hebben over beveiliging en 
bewaking is het meestal 2D. Alleen kunnen we beveiliging 
vandaag ook via de 3

de
 dimensie doen en de drone is daar een 

antwoord op. Kijk maar naar de politie, de politie heeft voor de 
beveiliging in de 3

de
 dimensie helikopters en drones zijn voor 

hen complementair. Aan een helikopter kan een camera en een 
sensor gehangen worden en diezelfde kan ook aan een drone 
hangen. Alleen moeten we kijken naar de toepassing en welk 
van de 2 het meest geschikt is. Als je moet zoeken in een 
bepaalde zone naar een vermiste persoon, dan is waarschijnlijk 
als er een drone beschikbaar is, de drone even efficiënt of 
misschien zelfs efficiënter dan een helikopter die ook een pak 
duurder is. Dus u ziet drones eerder als.. Als een 
transportmiddel. En alles wat met de data gebeurd, die 
transmissie kan versneld worden door Internet 
of Things. Ja. Eigenlijk is het zo, en ik heb het ook op VTM 

gezegd, de drone geeft een extra dimensie aan veiligheid. 
Letterlijk en figuurlijk. Ja letterlijk in de 3

de
 dimensie. De 

drone zorgt ervoor dat er veel meer mogelijkheden zijn die er 
vroeger niet waren toen de drone nog niet bestond. Ja, ok.  

{DaaS} Drones of bepaalde applicaties van 
drones zouden kunnen ingezet worden door 
bedrijven die ze zelf niet bezitten of 
zelfs niet bedienen. Dit fenomeen wordt Drones 
as a Service (DaaS) genoemd. Ziet u een 
toekomst in DaaS voor beveiliging en 
surveillance? Waarom wel/waarom niet?  

  

{DaaS} Nog iets wat ik gevonden heb in de literatuur is 
Drones as a Service. Ik had een artikel gelezen dat de 
toekomst er wel eens uit zou kunnen zien dat bedrijven 
drones gaan aanbieden voor andere bedrijven zoals je 
bijvoorbeeld nu naar de cloud gaat en een abonnement 
pakt. Dat zoiets ook zou kunnen gebeuren met drones. 
Drones of bepaalde applicaties van drones zouden kunnen 
ingezet worden door bedrijven die ze zelf niet bezitten of 
zelfs niet bedienen. Ziet u een toekomst in DaaS voor 
beveiliging en surveillance? Waarom wel/waarom niet? Ja, 

en dat is momenteel de insteek die wij hebben hier. Wij werken 
effectief in partnership met mensen die gespecialiseerd zijn in 
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- Niet alleen in de toekomst. Dit gebeurt ook nu al.  

- Partnerships met mensen die gespecialiseerd zijn 
in het vliegen met drones, deze hebben ook 
verschillende typen drones.  

- Betrouwbare partner: kwalitatief, goede toestellen + 
goed opgeleid personeel.  

-Logische evolutie dat gaat plaatsvinden.  

het vliegen met drones, die ook een brede waaier hebben aan 
verschillende typen drones. Dus wij kijken naar een goede 
partner, één of meerdere, die de drone ter beschikking kan 
stellen op het moment dat wij willen, voor de duur dat wij willen, 
met het type camera dat we willen en met gespecialiseerd 
personeel dat getraind is om met die drone te vliegen. Niet 
iemand die ene keer om de 6 maand dat doet, maar iemand die 
daar dagdagelijks mee bezig is, niet alleen voor ons, maar ook 
met andere klanten. Ja, dat zou misschien ook het 
onderhoudsprobleem kunnen oplossen natuurlijk 
aangezien het hun drones zijn en er gespecialiseerd in 
zijn. Ja, natuurlijk. Eigenlijk is het ook zo, niet elk bedrijf heeft 
een vliegtuig eh. Dit is eigenlijk hetzelfde verhaal eh. Ja, het is 
een trend die ik had gevonden. Het is wel een logische 
evolutie die gaat plaatsvinden. Ja, en zeker voor bedrijven 

die het niet dagdagelijks nodig hebben en die zeggen van ‘kijk, 
af en toe zijn er omstandigheden waar een drone een 
meerwaarde kan zijn’. Op dat moment moet het bedrijf kunnen 
terugvallen op een betrouwbare partner. En betrouwbaar 
betekent voor mij kwalitatief, euhm over de middelen 
beschikken die men nodig heeft voor bepaalde opdrachten dus 
meerdere types. En betrouwbaar in die zin, dat er mensen 
vliegen met licenties, die gespecialiseerd zijn zodanig dat men 
de pers haalt met de kwaliteit en niet dat er een drone is 
neergekomen op het publiek. Ja, ok dat was de laatste vraag.  

 

 Interview 10  8.2.10
  

{Expertise} Hoe beschrijft u uw kennis over het 
gebruikt van Drones bij beveiliging en 
surveillance? Welke functies heeft u daarbij 
gehad?  

 Maakt verschil tussen de drone zelf en de 
applicaties die eraan gebonden zijn.  

 2 jaar ervaring met drones. 

 Meer dan 10 jaar met de applicaties.  

{Expertise} Dus de eerste vraag die we eigenlijk stellen is: 
Hoe beschrijft u uw kennis over het gebruikt van Drones bij 
beveiliging en surveillance en welke functies heeft u 
daarbij gehad? Euh ik maak een verschil tussen drones zelf, 

want dat is alleen maar een toestel dat vliegt, en de applicaties 
die eraan gebonden zijn. Als je naar drones zelf kijkt zal mijn 
ervaring ongeveer 2 jaar zijn. Als kijkt naar de applicaties die 
eraan gebonden zijn dan is dat veel langer. Of het nu gebruik 
van camera’s is of het gebruik van … dan is dat meer dan 10 
jaar.  

{Sector} In welke sector heeft u expertise 
opgedaan?  

-Beveiligingssector.  

-Huidige functie: rol in center of expertise bij 
beveiligingsbedrijf in verband met drones en 
beveiliging tegen drones.  

  

{Sector} Ja, euhm dus u heeft vooral expertise in de 
beveiligingssector? Euhm neen, ik ben vooral gespecialiseerd 

in maritieme … en daarnaast ook in de beveiligingssector. Mijn 
huidige functie is dat ik voor *** onder andere mij in het center 
of expertise meng in verband met drones en beveiliging tegen 
drones. Dit wil zeggen, binnen Europa bepaal ik, in team dan, 
welke de beste applicaties zijn en hoe die commercieel best … 
langs de ene kant qua inkoop en ook qua commercieel model 
naar de klant toe. Ok, euhm en hoe ziet u op dit moment de 
markt van drones voor surveillance en beveiliging? Euhm, 

ik maak een onderscheid in het safety gebeuren en het security 
gebeuren. In het safety gebeuren hebben we momenteel een 
stijgende markt en dan denk ik voornamelijk aan bijvoorbeeld 
windmolens. De visuele inspectie die met een drone veel 
sneller kan gedaan worden dan met mensen die via touwen en 
zo verder het moeten inspecteren. Safety is voor het moment 
nog altijd visual line of sight. Dit wil zeggen dat de piloot altijd 
het toestel moet zijn ook al heeft het toestel de 
nodige safety features om op een veilige afstand te kunnen 
vliegen. De piloot moet het altijd kunnen zien. Op zee 
bijvoorbeeld gaat de piloot op een bootje mee om het toestel in 
zicht te houden. Dit is een beetje een struikelblok. Als je over 
een afstand van een kilometer iets wilt inspecteren en je hebt 
daarvoor meerdere personen nodig om de drone in zicht te 
blijven houden dan is dit niet meer rendabel en kan je beter één 
voertuig sturen. Ja, dus die visual line of sight is wel een 
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sterke beperking nu op dit moment? Ja, dat is de grootste 

beperking die we nu hebben.  

{JaarDrones} Hoeveel jaren praktijkervaring heeft 
u met drones?  

2 jaar  

{JaarDrones} Hoeveel jaren praktijkervaring heeft u met 
drones? Ik zou zeggen effectief 2 jaar.  

{JaarBeveiliging} Hoeveel jaren praktijkervaring 
heeft u met surveillance en beveiliging?  

Meer als 20 jaar, maar 10 met de huidige 
technologieën.  

{JaarBeveiliging} En hoeveel jaren praktijkervaring heeft u 
met surveillance en beveiliging? Meer als 10 jaar, ik zou 

zeggen 20 jaar, maar ongeveer 10 jaar met de huidige 
technologieën.  

{Algemeen} Welke opportuniteiten of problemen 
kunnen zich volgens u voordoen bij de inzet van 
drones voor surveillance en beveiliging?  

  

Problemen:  

 Batterijduur: zeker in koude landen.  

 Inzet bij hogere windsnelheden zoals aan 
de kust. 

 Belgische en Europese wetgeving, 
de visual line of sight. 

  

Opportuniteiten:  

 Heel veel toepassingen.  

 Autonoom aspect is belangrijk.  

 Momenteel testen aan het doen om drones 
over een bepaald pad autonoom te laten vliegen. Ze 
vliegen dan niet over geparkeerde auto’s of mensen. 
Of dit in de toekomst werkelijkheid kan worden hangt 
af van de publieke opinie. Testen hebben nog geen 
succesratio van 100%.  

{Algemeen} Nu ga ik enkele vragen stellen 
rond euhm opportuniteiten en problemen die zich kunnen 
voordoen bij de inzet van drones voor surveillance en 
beveiliging. Zelf hebben we in de literatuur er al enkele 
gevonden, maar nu vraag ik aan u welke denkt u dat de 
belangrijkste opportuniteiten of problemen kunnen zijn 
zich volgens u voordoen bij de inzet van drones voor 
surveillance en beveiliging? Ten eerste, de drones 

tegenwoordig zijn nog te zwak om een goeie prestatie te 
doen. Euhm, als het vriest en dan denk ik ook aan 
Scandinavische landen, daar kan het vriezen tot meer dan 20 
graden onder 0 dan is de duurtijd van de batterij heel beperkt. 
Een drone die dan normaal een halfuur kan vliegen is dan na 5 
minuten direct leeg. Qua hoge windsnelheden als je drones 
ergens in de kustomgeving inzet is ook een zwak punt. Maar 
het is toch vooral batterijduur. Je zit met beperking in de 
Belgische wetgeving en ook in de Europese wetgeving met 
die visual line of sight. Opportuniteiten zijn er voldoende. We 
zijn testen aan het doen bij bepaalde klanten op bepaalde sites. 
Voor de moment is het aspect van autonomie wel belangrijk. 
De toekomst is volgens mij dat drones over een bepaald pad 
autonoom kunnen vliegen en dat ze niet over mensen, niet over 
geparkeerde auto’s vliegen. Moeilijkheden zijn dan de 
afschrikking en de transmissie van de hoge kwaliteitsbeelden. 
De testen die nu worden gedaan zijn nog niet van die aard dat 
we over een 100% succesratio kunnen spreken.  

{Technologie} In de literatuur wordt beschreven 
dat de volgende generatie drones (generatie 7) 
veel meer capaciteiten zal hebben, maar wordt er 
ook vermeld dat de huidige generatie nog 
beperkingen heeft. Hoe kan dit volgens u 
een opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging?   

  

 De kwaliteit van de camera’s stijgt en het 
gewicht ervan daalt. Momenteel is het nog redelijk 
duur om een goeie drone te hebben met 
kwaliteitscamera’s.  

  

 De doorsnee drones zijn nog te 
kwetsbaar bijvoorbeeld niet waterdicht, resistent 
tegen bepaalde stoffen.  

  

{Technologie} U heeft nu enkele opportuniteiten en 
problemen aangehaald, nu gaan we één voor één enkele 
topics aflopen die we in de literatuur hebben gevonden en 
dan ga ik daar uw mening over vragen. De eerste is 
technologie. Daar heeft u inderdaad al vernoemt dat de 
batterijduur daar voornamelijk een belangrijke rol in speelt. 
Zijn er nog andere beperkingen of mogelijkheden die zijn 
toepassingen weten te vinden in surveillance en 
beveiliging? Binnen beveiliging spreken we over 2 dingen, 

voornamelijk over camera’s. De kwaliteit van de camera’s en 
het gewicht van de camera’s. De kwaliteit gaat omhoog en het 
gewicht naar beneden dus dat is een pluspunt. Maar het is wel 
zo dat om te vliegen met een kwaliteitscamera, dit makkelijk 
een 3-4 kilo weegt. Zeker als je de combinatie hebt van 
thermische camera’s met speciale lenzen dan moet je al een 
zwaardere drone aanschaffen. Je kan toestellen kopen voor 
800 euro bij Bol, maar als je een goed toestel wilt die lang kan 
vliegen onder moeilijkere omstandigheden en waterdicht zijn, 
die prijs is nog zeer hoog. Dus die prijs moet eigenlijk naar 
beneden? Ja, voor een goed gebruik wel maar ik vermoed dat 

die wel naar beneden komt. Goede toestellen zijn redelijk duur. 
Er zijn goedkope toestellen op de markt maar die hebben 
redelijk veel beperkingen waardoor die niet ingezet kunnen 
worden. De doorsnee drones van DJI zijn nog niet zo gebouwd 
dat ze waterdicht zijn. Nog niet inzetbaar in een omgeving waar 
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een beetje stof op zand opwaait dus ze zijn nog niet klaar om in 
een industriële omgeving te werken. Het tweede element is ook 
als je ze in een haven wil inzetten waar je petrochemie hebt, 
heb je ook risico’s met drones bijvoorbeeld brand. Ja, ok dat 
zijn nog enkele beperkingen die drones hebben.  

{HuidigeWetgeving} In de Belgische wet spreekt 
men over 3 klassen, die drones indelen en de 
verplichtingen regelen. Wat denkt u over de 
huidige wetgeving die van toepassing is in België 
en Europa? Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging?   

  

 De wetgeving is niet noodzakelijk 
geschreven voor de beveiligingsindustrie.  

 Klassen van drones zijn goed voor 
algemeen gebruik maar voor de inzet voor 
beveiliging minder.  

 Politie kan afwijken van de wetgeving maar 
voor commerciële inzet is de wetgeving niet 
voldoende.  

 Niet dronewetgeving, maar Belgische 
wetgeving zegt dat er duidelijk moet aangegeven zijn 
dat er gefilmd wordt. Stel je voor dat je iemand naast 
je privéterrein toch filmt (drone vliegt hoog), dan 
moet die persoon toestemming geven.  

  

  

{HuidigeWetgeving} {ToekomstigeWetgeving} In de 
Belgische wet spreekt men over 3 klassen, die drones 
indelen en de verplichtingen regelen. Wat denkt u over de 
huidige wetgeving die van toepassing is in België en 
Europa? Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de inzetbaarheid van drones voor 
surveillance en beveiliging? De wetgeving is een wetgeving 

die niet noodzakelijk geschreven is geweest door de 
beveiligingsindustrie. Ik zou het zo zeggen. De klasse van de 
toestellen is goed voor algemeen gebruik maar de inzet.. We 
zetten regelmatig drones in voor de politie, omdat je dan voor 
de politie werkt ben je niet gehouden aan die regels. Op 
commerciële wijze is deze wetgeving voor beveiliging niet 
voldoende. De wetgeving is iets die ons niet noodzakelijk helpt 
om beveiliging te gaan doen. Eén van de zaken, die staat niet 
in de dronewetgeving maar in de Belgische wetgeving, is de 
wet over het gebruik van camera’s. Voor dat je uw drone laat 
vliegen moet je dat aangeven bij de privacy commissie. Het 
moet duidelijk aangegeven zijn dat er gefilmd wordt. Dan nog 
moet je oppassen, want als je een stukje van de openbare weg 
filmt, kan je een boete krijgen. Ja, ok dat heeft te maken dus 
met het privacy aspect. Het hele privacy aspect speelt een 

rol. De beperkingen die hier ook voor de moment in de 
Belgische wetgeving zijn is de classificatie per gewicht die 
gemaakt is. Terwijl de Europese wetgeving, die klaar staat, 
meer naar kinetische massa gaat kijken. Dus men gaat meer 
rekening houden met het soort toepassingen. Ja, dus die 
Europese wetgeving, zou dat een verbetering zijn volgens 
u? Het zou een verbetering zijn, niet alleen door de 

classificaties, maar ook geeft de Europese wetgeving de 
mogelijkheid om automatisch of autonoom te vliegen. Dus die 
wetgeving gaat meer rekening houden met nieuwe 
technologieën die eraan zitten te komen? Ja. Ok, en ziet u 
ook zwakheden in de wetgeving die eraan zit te komen? Er 

zijn 2 elementen. 1 is dat Europese wetgeving Europees is en 
dat die niet noodzakelijk in nationale wetgeving moet vertaald 
worden. Een nadeel is ook wel dat voor heel veel zaken 
waarvoor drones ingezet worden niet onder die Europese 
regels vallen. Deze Europese regelgeving zegt bijvoorbeeld 
niets over het gebruik van camera’s, over privacy regels. Dit 
zouden dan nog altijd de Belgische regels zijn. Ook over het 
komen van vergunningen. Bedrijven in de haven laten een 
drone vliegen en ze zijn stock-taking aan het doen en ze kijken 
tegelijkertijd langs de perimeter en dan zijn ze geen 
beveiligingsbedrijf. Dat in de Belgische wetgeving is nog altijd 
niet uitgeklaard. Er bestaan nog redelijk wat onduidelijkheden. 
Dus België moet die Europese wetgeving gaan opnemen maar 
die is niet compleet. Wat je hebt altijd is, je hebt een drone, die 
doet vergaren van data, vergaren van beelden en dat zijn die 
taken die niet worden opgenomen in die Europese wetgeving. 
Die is geschreven door de European Avation Safety Agency en 
die gaat over safety. Hoe kunnen we er voor zorgen dat drones 
niet botsen met elkaar, op mensen, of op vliegtuigen boven 
hun. En voor de rest wat drones doen, daar wordt niet naar 
gekeken in de Europese wetgeving. Daarom val je dan terug op 
de Belgische wetgeving. Wat vindt u van de Belgische 
wetgeving omtrent data captatie en data opslag? Het is 

moeilijk voor privé beveiligingsbedrijven die drones willen 
inzetten. Een privé bedrijf in de haven van Antwerpen. Als zij 
inspecties van één van hun infrastructuren doen, de vakbonden 
eisen dat iedereen die, ook al is het helemaal in de verte 
zichtbaar zal zijn, eerst toestemming moet geven vooraleer de 

{ToekomstigeWetgeving} Eind 2018 komt er een 
nieuwe dronewetgeving bij op Europees niveau 
om de nieuwe ontwikkelingen op te vangen. Hoe 
kan dit volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en beveiliging?  

  

Opportuniteiten:  

 De nieuwe wetgeving zou de classificaties 
verbeteren.  

 Deze zou ook de mogelijkheid geven om 
autonoom te vliegen.  

  

Problemen:  

 Wetgeving is Europees en moet niet 
noodzakelijk vertaald worden in nationale 
wetgeving.  

 Heel veel zaken vallen nog altijd buiten 
deze Europese wetgeving zoals het gebruik van 
camera’s en privacyregels.  

 De wetgeving omvat alles i.v.m. drones en 
luchtvaartaspecten maar omvat niets over het 
vergaren van data en beelden. Daarvoor moet je 
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terugvallen op Belgische wetgeving.  

  

Regulations moeten niet omgezet worden in 
nationale wetgeving. Directives wel. Maar het zullen 
voornamelijk regulations worden.  

  

Proberen meer security in de wetgeving te krijgen. 
Op 2 manieren:  

 Duidelijke betrachting van inzet van drones 
in security.  

 Bepaalde scenario’s in de wetgeving krijgen 
die typisch gebruikt zouden worden bij beveiliging.  

drone kan opstijgen. Dat maakt het niet gemakkelijk. Als je een 
schouw gaat controleren en je kijkt met de drone vanop zo’n 
80-90 meter hoogte zodat je goed de structuur van de schouw 
ziet, en je ziet dan in de verte iemand een paar honderd meter 
er vandaan, die zou dan ook toestemming moeten geven. Zo 
kan je niet opereren. Voor het moment is dat één van de 
grootste remmen op de wijze waarop we werken. Ja, daar 
moet eigenlijk iets aan gedaan worden aan die wetgeving. 

Die wetgeving hinkt altijd achter op de technologie, dus die zal 
moeten aangepast worden. Er moet een verschil gemaakt 
worden tussen mensen filmen en mensen op de achtergrond 
misschien zichtbaar zijn maar die niet in de data zitten die 
gebruikt wordt. Wat je doet is je gaat filmen en op een bepaald 
moment een 3D-model en dan komen die mensen helemaal 
niet meer in beeld. Maar nu als je dat wilt maken, ga je nog 
altijd toestemming moeten vragen. Ja, dat is wel een grote 
beperking dan. Dus eind 2018 komt er een nieuwe 
Europese wetgeving aan. We hebben het er hier al eventjes 
over gehad. Deze zal meer uniformiteit brengen op 
Europees vlak. Deze moet dan nog omgezet worden in 
nationale wetgeving.. Niet noodzakelijk. Europese instellingen 

werken deze wetgeving uit. Je hebt 
dan Regulations en Directiven. Regulations moeten niet 
omgezet worden. Directiven wel. Tot nu toe is het de bedoeling 
dat ze niet omgezet moeten worden in nationale wetgeving. Ok, 
dat wist ik nog niet. We proberen meer security in de 

wetgeving te krijgen, want het is nu voornamelijk safety, op 2 
verschillende manieren. Het 1

ste
 is dat we een duidelijke 

betrachting is voor security voor de inzet van drones, waar die 
ingezet wordt en zo verder. Het 2

de
 element is dat bepaalde 

beveiligingsdiensten ook toestemming krijgen opdrachten 
uitvoeren … (moeilijk verstaanbaar, het kwam erop neer dat ze 
bepaalde scenario’s typisch voor beveiliging in die wetgeving 
proberen te krijgen).  

{Privacy} Een aspect dat vaak wordt aangehaald 
wanneer men over de inzet van drones spreekt is 
privacy. Hoe kan dit volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en beveiliging?   

 Hetzelfde probleem als bij andere camera’s. 
Hoe men met deze data omgaat is precies 
hetzelfde.  

 Kan wel lastig zijn als je per ongeluk 
mensen filmt naast je privéterrein.  

 De Privacywet loopt achter op de 
technologie.  

{Privacy} {GDPR} We hebben het er daarnet al over gehad. 
Het gaat hem over de beelden die men capteert en andere 
data. Zo kunnen zich ook enkele opportuniteiten en enkele 
problemen zich voordoen in verband met surveillance en 
beveiliging. Ziet u dit privacy aspect eerder als een 
probleem of als een opportuniteit? Ik zie het eerder als een 

probleem euh maar het probleem of die camera’s nu op een 
drone staat, winkel staan of op een terrein. Dit is precies 
hetzelfde. Het is een camera probleem. Ja das een probleem 
met alle camera’s. Op een bepaald moment kon je met 
gezichtsherkenning werken, dat gaat tegenwoordig niet meer. 
Al die systemen die data bijhouden van drones, hoe men met 
die data omgaat, is dat relevant? Ja dat is toch wel belangrijk. 
Dus of die beelden nu binnenkomen via een drone of 
een tethered drone, een drone die aan een kabel hangt, die 
privacy en GDPR is precies hetzelfde. Hoe men met die data 
omgaat is precies hetzelfde. Dit staat volledig los van de manier 
hoe de data vergaard wordt. Maar met drones kan je beelden 
maken die je met andere camera’s niet zou kunnen maken, 
ziet u dit als een probleem of eerder niet? Ik denk van niet. 

Het enige wat je hebt is dat je op een bepaalde hoogte komt en 
beelden kan capteren met een snelheid op een bepaalde 
hoogte. Het probleem is precies hetzelfde. Als je 
persoonsgegevens opslaat, moet je de wetgeving volgen. En 
het gaat ook samen met het ethische. Euhm ja de ethiek bij de 
inzet van drones gebeurt op dezelfde manier als andere 
captatie. Gas sampling of er ergens een gaslek ik. Die data kan 
je capteren en als je dan andere gegevens binnenkrijgt van 
bijvoorbeeld mensen of gsm’s moet je weer naar de wetgeving 
kijken. Dus die privacy wet loopt achter op de technologie 
zoals bij Facebook eigenlijk. Ja, en wat ze in feite doen is dat 

ze die bedrijven viseren om mensen te beschermen maar dan 
krijg je ook gevolgen voor duizenden andere applicaties.  

{GDPRWetgeving} Op 25 mei is de GDPR-
wetgeving in voege getreden, deze regelt data 
captatie en opslag. In de literatuur werd deze 
uitvoerig besproken, het effect ervan valt echter 
nog af te wachten. Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging?   

Idem privacywet: zelfde als bij andere data.  
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{Ethisch} In de literatuur bespreekt men het 
ethische aspect van drones uitvoerig.   

Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en beveiliging?  

 Zelfde kwestie bij camera’s in de stad. Is 
ook aanvaard.  

 De kwestie ligt hier meer bij het afbakenen 
van bepaalde zones waar men best niet filmt.  

 Geen nieuw probleem, komt elke keer weer 
voor wanneer er een nieuwe technologie ontstaat.  

{Ethisch} In de literatuur bespreekt men het ethische 
aspect van drones uitvoerig. In de literatuur wordt 
besproken dat men sneller technologie zal aanvaarden, 
eens men het als een makkelijkere oplossing ziet, en men 
er voordelen uit haalt. Men kan zo ook drones inzetten ten 
voordele van de maatschappij. Een nadeel is dat deze 
surveillance kan zich richten op gemarginaliseerde 
groepen, dit is ethisch gezien niet echt verantwoord. Er zijn 
ook drones die op hoogtes vliegen, waardoor men ze niet 
meer zit met het blote oog, of drones die gecamoufleerd 
zijn en voor spionage kunnen worden ingezet. Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren voor 
de inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging? Ik kom terug op als je kijkt naar de camera’s in 

steden. Bij dit krijg je eigenlijk dezelfde opmerking. Nu krijg je 
die ook bij drones. Nu is het al lang aanvaard dat er camera’s 
hangen in steden. Waar ga je het gebruiken? Bijvoorbeeld ga je 
het gebruiken bij scholen of naaktstranden, het is meer van 
welke zone ga ik afbakenen. Daar moet je dan ethisch een 
overweging maken. Maar in het algemeen voor het gebruik is 
het hetzelfde als bij camera’s in de omgeving waarin we leven. 
Ik zou zeggen tegen de mensen die zo’n opmerkingen maken 
‘er vliegen al satellieten rond, ze kunnen heel goed details zien 
van afstanden van 8 000 kilometer’. Dus eigenlijk is het geen 
nieuw probleem. Het is geen nieuw probleem, het komt elke 
keer naar voor als er een nieuwe technologie is. Dan heeft het 
meer te maken met de acceptatie van nieuwe 
technologieën ook. Ja.  

{Veiligheid} Drones kunnen ingezet worden om 
de veiligheid te handhaven, maar hierbij komen 
ook andere veiligheidsaspecten kijken.   

Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en beveiliging?   

 De risico’s op botsingen is reëel maar als je 
kwalitatief goeie drones hebt en er wordt gevlogen 
door professionals is de kans nihil dat er iets 
gebeurt.  

 Het zou niet slecht zijn dat alleen mensen 
met een licentie een drone kunnen kopen, maar dit 
wordt bij auto’s ook niet gedaan.  

{Veiligheid} Drones kunnen ingezet worden om de 
veiligheid te handhaven, maar hierbij komen ook andere 
veiligheidsaspecten kijken. Verscheidene politiediensten 
hebben al drones gebruikt om personen te lokaliseren die 
zich verborgen hielden drones uitgerust met een 
infraroodcamera. Maar er zijn ook risico’s zoals het 
toenemende aantal luchtvaarttoestellen. Dit zorgt voor een 
vergrote kans is op belemmeringen of botsingen. 
Daarnaast vreest men ook dat er zich schade aan 
eigendommen en aan personen kan voordoen. Hoe kan dit 
volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren voor 
de inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging? Dat is een reëel probleem dan kom je terug op als 

je kwalitatief goeie drones hebt en er moet gevlogen worden 
door professionele mensen die de regels goed kennen. De 
kans is dan nihil dat er iets gebeurt. Als mensen alle regels aan 
hun laars lappen dan is de kans reëel. We zien wel dat er 
mensen regels aan hun laars lappen, maar de professionelen 
doen hun werk. Sommigen zien het als speelgoed. Dus het is 
vooral bij mensen die zo’n drone kopen in de winkel dat 
het gevaar op risico’s het grootst is? Ja je kan in een winkel 

bijvoorbeeld een DJI drone kopen. Voor 1500 euro heb je een 
goeie drone. Maar om met die drone te mogen vliegen moet je 
een licentie hebben die nog een 4 500 euro uitgeven voor een 
licentie om daarmee te mogen vliegen, maar dat doen de 
meesten niet. Ok, dan moet dit aan de mensen duidelijk 
gemaakt worden. Ja of je zorgt ervoor dat mensen eerst een 

licentie hebben vooraleer ze een drone kunnen kopen. Langs 
de ene kant zou je dan ook je rijbewijs moeten halen voor je 
een auto koopt. Maar het zou niet slecht zijn dat ze kunnen 
bewijzen dat ze kunnen vliegen.  

{Beveiliging} Drones kunnen gebruikt worden 
met slechte intenties en ook misbruikt worden 
door anderen. Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging?  

{Beveiliging} Drones kunnen gebruikt worden met slechte 
intenties en ook misbruikt worden door anderen. Hoe kan 
dit volgens u een opportuniteit en/of probleem creëren 
voor de inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging? Een belangrijk aspect is een goed 

registratiesysteem voor drones waarbij de drones dus 
verbonden zijn aan een database. Hierdoor is er meer controle 
en dit zou de beveiliging ten goede komen. Drones kunnen 
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 Drones zouden kunnen gebruikt worden 
voor malafide praktijken. Vandaar is er nood aan een 
goed registratiesysteem die drones koppelt aan een 
database. Hierdoor is er meer controle.  

 Drones kunnen gehackt worden. 
Cybersecurity bestaat uit 2 luiken:  

o Beschermen van de data. 
o Ervoor zorgen dat de piloot niet 
kan overgenomen worden.  

ingezet worden voor malafide praktijken bijvoorbeeld om 
andere uit de lucht te halen of om boven gevangenissen te 
vliegen. Wat vindt u van hacking? Drones kunnen gehackt 

worden. Het cybersecurity aspect bestaat uit 2 rollen. Het 1
ste

 is 
dat de gegevens beschermd worden en het 2

de
 is dat de piloot 

niet kan overgenomen worden. Er worden ook al premies 
uitgedeeld voor ethisch hacken. Dit is een goede zaak.  

{Andere} Zijn er nog andere, belangrijke zaken 
buiten diegene die we al besproken hebben, die u 
ziet als mogelijke opportuniteiten en/of 
problemen bij de inzet van drones bij 
surveillance en beveiliging? Hoe kan dit volgens 
u een opportuniteit en/of probleem creëren voor 
de inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging?  

Opportuniteit: 

Drones die alarm geven als er iets onverwacht in 
beeld komt. Een afwijking die voor de drone 
onbekend is.  

  

{Andere} Zijn er nog andere, belangrijke zaken buiten 
diegene die we al besproken hebben, die u ziet als 
mogelijke opportuniteiten en/of problemen bij de inzet van 
drones bij surveillance en beveiliging? Nog een opportuniteit 

is bijvoorbeeld drones die een alarm geven als er iets 
onverwachts in beeld komt. Een afwijking eigenlijk, iets wat 
voor de drone onbekend is. Er zit nog veel aan te komen rond 
drones. Volgende versies gaan mogelijkheden hebben die we 
nog niet weten.  

{IoT} Internet of Things is het fenomeen waarbij 
voorwerpen gekoppeld worden aan een netwerk 
en op zelfstandige manier data kan uitwisselen. 
Drones worden de toekomst van IoT genoemd. 
Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en beveiliging?   

 IoT is heel dynamisch. Goed voor data transmissie.  

{IoT} Internet of Things is het fenomeen waarbij 
voorwerpen gekoppeld worden aan een netwerk en op 
zelfstandige manier data kan uitwisselen. Drones worden 
de toekomst van IoT genoemd. Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en beveiliging? Internet 

of Things is heel dynamisch en is een opportuniteit. Als de 
applicaties verbonden zijn in een netwerk kan er veel 
dynamischer worden omgegaan met data ook.  

{DaaS} Drones of bepaalde applicaties van 
drones zouden kunnen ingezet worden door 
bedrijven die ze zelf niet bezitten of 
zelfs niet bedienen. Dit fenomeen wordt Drones 
as a Service (DaaS) genoemd. Ziet u een 
toekomst in DaaS voor beveiliging en 
surveillance? Waarom wel/waarom niet?  

Dit zou de toekomst kunnen zijn. Gebeurt nu al. 
Mensen betalen voor de data. Ze willen de service.  

{DaaS} Drones of bepaalde applicaties van drones zouden 
kunnen ingezet worden door bedrijven die ze zelf niet 
bezitten of zelfs niet bedienen. Dit fenomeen wordt Drones 
as a Service genoemd. Ziet u een toekomst in DaaS voor 
beveiliging en surveillance? Waarom wel/waarom niet? Ziet 

zeker toekomst in Drones as a Service. Het gebeurt nu ook al 
dat klanten betalen voor hun data die ze krijgen. Mensen willen 
de service, niet de drone.  

  

 Interview 11  8.2.11
  

{Expertise} Hoe beschrijft u uw kennis over het 
gebruikt van Drones bij beveiliging en 
surveillance? Welke functies heeft u daarbij 
gehad?  

 Ervaring met business projecten.  

 Nu zaakvoerder in bedrijf gespecialiseerd in 
beveiliging tegen drones.  

 Whitelisting: drones die er niet mogen 
vliegen identificeren en intercepteren.  

{Expertise} {Sector} Euh en eerst en vooral gaan we jullie 
vragen, ja hoe ziet jullie profiel eruit, dus hoe beschrijft u 
uw kennis over het gebruik van drones bij beveiliging en 
surveillance? Welke functies heeft u daarbij al gehad? Euh, 

nu goed we zijn beide zaakvoerder eigenlijk in ***, euh, de 
ervaring die wij hebben is eigenlijk vooral project gerelateerd. 
Wij komen beiden en we zijn nog altijd zeer sterk actief in alles 
wat dat project business aan zich aangaat, dus da gaat van 
gevangenissen tot euh wel enfin kantoorgebouwen tot de 
grotere zaken. Das niet altijd drone gerelateerd 
geweest euh we zijn nu twee en een half jaar bezig 
met aspecten rond drone detective euh dus we zijn daar 
eigenlijk op die manier ingerold door de contacten ook met de 
gevangenissen omdat daar ook wel vraag van was van ok 

{Sector} In welke sector heeft u expertise 
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opgedaan?  

Security tegen drones.  

goed “We zijn op zoek naar een oplossing rond” en euh ja tis 
echt toen, euh twee en een half jaar terug dat ik gestart ben 
met de vraag van ok goed waar dat da leeft in de markt waar 
zijn de mogelijke oplossingen en zo ben ik eigenlijk in contact 
geraakt met een bedrijf in in Amerika die daar de 
ontwikkeling euh in doet, rond euh rond die zaken dus. Ja Het 

aspect of het euh overzicht ok dus   

{JaarDrones} Hoeveel jaren praktijkervaring heeft 
u met drones?  

2,5 jaar  

1,5 jaar  

{JaarDrones} euh hoeveel jaren praktijk ervaring heeft u al 
met drones? Twee en een half jaar ja en dat is voor 

u? euh bij mij is het iets minder ja één jaar en een half ja.  

{JaarBeveiliging} Hoeveel jaren praktijkervaring 
heeft u met surveillance en beveiliging?  

We zaten wel in die sector maar los van security aan 
zich.  

{JaarBeveiliging} en met betrekking tot surveillance al iets 

langer waarschijnlijk? Jullie waren al actief in? 

... eh euhm eigenlijk niet zo zeer euhm neen, we hebben 

eigenlijk altijd wel in die sector gezeten euh maar los van echt 
security aan zich, dus dat is ook een aspect dat daar bij ons bij 
gekomen is, bijkomend bij de vraag van we hebben een 
probleem van drones, wat kunnen we daaraan doen. En zo is 
eigenlijk die bal aan het rollen geraakt en zijn wij ook wel in 
contact met een aantal bedrijven die euh die die volledige risk 
assessments en zo gaan doen, heel gespecialiseerd, mensen 
ook van met een militaire achtergrond, dus daar kunnen we wel 
op terugvallen in geval van. Maar in eerste instantie gaat het in 
onze sector dan toch, in ons , in ons domein eub rond ok, hoe 
gaan we een drone gaan detecteren één en twee die drone is 
er, wa kunnen we dan doen om ervoor te zorgen dat die 
drone wordt weggehaald. Ja, en dat risk assessment wordt ja, 
een beetje afhankelijk van de sector, is dat een gevangenis, is 
dat een militaire basis is dat eh de NATO, is dat afhankelijk van 
die analyse wordt iedere keer opnieuw gemaakt in functie 
van het te beschermen object of persoon. Euh we doen ook 
privé bewaking, dus da soort zaken euhm ja, Dus het is op 
grote schaal , maar ook eerder kleinschalig? Euh ja ja toch 

wel, ja ja. Dus ja we hebben een aantal … op termijn … maar ja 
ook inderdaad voor evenementenverhuur zijn we ook 
bezig euh bijvoorbeeld de ronde van Vlaanderen euh daar zijn 
geen drones toegelaten omwille van veiligheid, want daar draait 
het uiteindelijk allemaal om, dat is veiligheid euhm en die 
veiligheid, of dat aspect veiligheid of die die noemer invullen, 
veiligheid, wa is da, dat is afhankelijk voor een 
militaire basis of een ronde van Vlaanderen of of een 
gevangenis. Ja, ja. die invulling daarvan gebeurd heel euh, 
heel individueel uiteindelijk, ja, ja. OK, ma das ni, voor ons is da 

dus al niet meer zo nieuw maar euh. Maar ja, toch al efkes 
bezig, maar we komen inderdaad geen van beiden eigenlijk uit 
die sector specifiek eigenlijk. Ok, maar het is zeker 
interessant dat we jullie interviewen omdat jullie 
ook euh een interessant euh uit een interessante hoek 
komen, van kijk ok, euh we moeten ook drones die 
rondvliegen moeten ook euh, er moet ook gekeken worden, 
zijn die wel safe, is dat wel in orde. En das een belangrijke 

uitdaging binnen ons, binnen ons pakket ook euhm das, das de 
zogenaamde whitelisting dan, waarbij we kunne gaan zeggen 
van die drones wel, die willen we hier in de buurt voor 
surveillance, voor bewakingsdoeleinden, noem maar op euh die 
drones da we niet kennen ja, die we tegenkomen, gaan we 
identificeren. Vandaar de samenwerking 
met ******(bedrijfsnaam verwijdert voor anonimiteit) euh en 
anderzijds ok … is het iets dat we niet kennen, willen 
we die ook kunnen gaan, gaan jammen eigenlijk en...  

{Algemeen} Welke opportuniteiten of problemen 
kunnen zich volgens u voordoen bij de inzet van 
drones voor surveillance en beveiliging?  

{Algemeen} Ok dus eerst ga ik u een algemene vraag 
stellen van welke opportuniteiten of problemen kunnen 
zich volgens u voordoen bij de inzet van drones 
voor surveillance en beveiliging euhm en derna gaan we 
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Opportuniteiten:  

Tal van positieve toepassingen: surveillance, 
fotografie.  

  

Problemen:  

 Malafide praktijken: drones die rondvliegen 
in gevangenissen of bij evenementen, drones die 
tegen een hek vliegen. Hier spelen wij op in. Wij 
doen aan detectie en jamming van malafide drones.  

  

 Als er oversaturatie is heb je ook meer 
drones met slecht bedoelingen ertussen zitten. Meer 
en meer mensen die niets met drones te maken 
hebben, vliegen ermee rond.  

  

 Een trend die momenteel aan de gang is, is 
het autonoom vliegen. Je kan de drone laten vliegen 
van punt A naar punt B zonder piloot. Daardoor 
wordt het wel makkelijk voor iedereen om drones te 
gebruiken en dit verhoogt ook risico’s.  

  

 Beperkingen binnen wetgeving: line 
of sight.  

  

 Batterijduur en andere capaciteiten moeten 
nog verbeterd worden.  

zo toespitsen op enkele die wij gevonden hebben in de 
literatuur ja dus u mag eerst zeggen wat u algemeen, waar 
u eerst aan denkt als ik vraag was voor u een opportuniteit 
of vooral een probleem euhm wel 

opportuniteit, sowieso drones zijn voor alle duidelijkheid een 
fantastische euh evolutie euh ik denk als we drones bestaan al 
langer dan vandaag uiteraard. Hm Als we vroeger van drones 

spraken dan was dat vooral militaire toepassingen euh, 
raketten, dat soort zaken, of amusement, of amusement ja, 
maar goed dat is ook nog relatief nieuw. Euhm de echte 
doorbraak is er gekomen eigenlijk wanneer de drones iets 
groter geworden zijn, die draagkracht iets groter, die stabiliteit 
ook. Euh dat is, dat verbeterd ook 
alsmaar euhm en en daaromtrent de de mogelijkheden daar 
zijn vooral richting euhm richting surveillance, richting 
fotografie, vandaag ook de beelden die we in het nieuws zien of 
andere dingen die zijn genomen met drones das 
heel duidelijk, heel zichtbaar euh dus da zijn echt heel positieve 
evoluties. Anderzijds merken wij ook dat bepaalde 
gevangenissen euhm, het evenement enfin tis onlangs 
voorgekomen ook in euh, waar was dat, de kanten van Marche-
en-Famenne euh dat er een drone tegen een tegen een hek 
gevlogen is euhm ja, dat zijn dan de minder euh plezante zaken 
van deze, van van de drone evolutie aan zich, van de drone 
sector. Euh dus en daar in dat segment spelen wij, of proberen 
wij in te spelen dat ok die drones of die plaatsen waar dat het 
niet gewenst is euh die moeten één gedetecteerd 
worden want men ziet het ook niet altijd, een drone is redelijk 
klein, is redelijk wendbaar, dus euh om dat te gaan, om dat 
tegen te gaan euh ja zijn er, zijn er mogelijkheden of zijn er 
systemen die wij kunnen aanbieden om euh , om detectie 
en jamming te kunnen gaan doen van de toestellen 
dus euh das een beetje het opzet, wa da wij doen. Dus het is 
heel positief aan één zijde, wel negatief aan de andere zijde, 
zijn de malafide toepassingen. Dat is met alles zo ja, elke 

uitvinding heeft zijn goeie bedoeling. Alfred Nobel heeft het 
dynamiet ontdekt en dat was fantastisch euh maja, als daar dan 
een bank mee gekraakt wordt, is dat dan weer minder. Dat is 
het euh, atoom, kern energie is hetzelfde. Dus das zo een 
beetje de tweestrijd van technologie aan zich. Ja. Met de dag 

van vandaag, dat er meer en meer zijn, krijg je ook 
oversaturatie en dan zit er de kans op alle ja, op slechte 
bedoelingen is groter geworden. Ja, tis ook zo dat de markt is 
wel heel sterk geëvolueerd, ook richting die mensen die totaal 
niks te maken hebben met drones, die totaal nog nooit geen 
drone bestuurd hebben. Ja. Tis heel makkelijk om die 

zaken euh met waypoints of wat dan ook, om te kunnen gaan 
zeggen, ok , ga naar daar, zonder dat daar ook nog maar een 
bestuurder aan tussenkomt. Die drones, die autonome drones, 
wat da we meer en meer toch euh toch zien, euhm die, ja, 
vormen ook ne zekere grotere, een grotere risicofactor omdat 
er dan weer helemaal niemand nimeer die controle heeft over 
het toestel. Euh, ik weet niet of u zelf al met 
een drone gevlogen heeft, maar dat is niet heel eenvoudig, om 
daar goed mee te vliegen. Da vraagt toch wel een zeker 
kunnen en ja goed als ge kijkt bij ne Media Markt, verkopen ze 
ook drones die echt wel al vrij professioneel zijn euhm, da, dat 
stelt toch wel vragen over veiligheid en op vlag 
van reglementering, dus de reglementering moet er absoluut 
zijn. Jaja, dat hebben we zelf ook gevonden, in 2018. Ja, we 
gaan er sebiet nog over hebben. Euhm, over de wet. Maar 
het is, momenteel zijn ze bezig, zeker aan een wetgeving 
dat er eind 2018 moet komen, een Europese wetgeving 
denk ik? Ja, de jamming is ook volledig aangepast 

eh. Jamming is voor de euh, alle bepaalde sectoren. Dus euh, 
neen der is een, een euh. Ja er is inderdaad sprake van een 
Europese wetgeving, dus dat komt er. Das een heel, zeer goeie 
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zaak. Vandaag de dag, iemand die zijn brevet haalt in België, 
die kan in België vliegen, maar ook maar onder bepaalde 
omstandigheden. Das ook ni zomaar da ge zegt, ik heb mijn 
brevet, ik ga hier schoon mijnen drone oplaten, da kan ook 
vandaag nog altijd ni, ook goed, omdat daar terug het gevaar 
van een stuurfout of van gewoon een drone die, om een eender 
welke technische reden, naar beneden valt in een publiek, dat, 
dat moet absoluut beschermd worden dus euh. Ja inderdaad, 
we hebben ook gehoord uit het vorige interview, dat 
die verzekering, die verzekeringswetgeving, dat die nog 
niet echt vast van hoe dat dat moet geregeld worden. Euh, 

klopt, dus we zijn nogmaals heel sterk aan, aan het 
beginstadium van een technologie die, ja, die niet te stoppen 
valt, euh, dat is duidelijk. Euhm, ik vergelijk het altijd met Star 
Trek, vroeger als men bij Star Trek op zo een schermke aan 
het duwen was, was da heel revolutionair, was dat van alle, wat 
is dat nu allemaal, vandaag zijn we er allemaal zo mee 
bezig. Ja. Die drones ook , we zien dat al lang terug in Start 

Trek, om terug in dezelfde sfeer te blijven. Euhm, dat, dat is 
ja euhm de mogelijkheden rond 
surveillance rond rond inspecties rond euh goh noem maar op, 
er zijn zoveel verschillende activiteiten die momenteel eigenlijk 
aan het ontwikkelen zijn euhm, dat komt er, dat is niet meer 
tegen te houden. Vandaar dat die wetgeving, dat volledig kader 
daarrond moet, euh ja, moet op punt staan. Euhm ik geloof dat 
het in Nederland is dat er een euhm een een euh een 
aanpassing geweest is op het VOS, het visual line 
of sight. Euh waarbij dat euhm drones effectief mogen. Enfin, 
vandaag is het zo, de wetgeving in België is heel simpel: Ge 
moogt vliegen met een drone als ge het aangevraagd hebt 
binnen bepaalde parameters, maar ge moet altijd de visual line 
of sight aanhouden. Kunt ge dat niet, dan moet gij met een 
aantal mensen in the field gaan werken die continue met elkaar 
in communicatie zijn om dervoor te zorgen dat altijd iemand de 
drone sowieso in euh ja, in zijn zicht heeft. Euhm, das heel 
goed nogmaals qua veiligheid. Der zijn, zoals iedereen weet 
ook, pakjesdiensten die met drones willen gaan vliegen, voor 
het leveren van. Als we binnenkort, als we naar Coolblue of wat 
dan ook gaan gaan mailen en zeggen van ik wil dat bestellen, 
zal er waarschijnlijk vijf minuten later een drone opstijgen en die 
vliegt naar de bestemming, enfin. Ja. Da zal komen, euh das 

nog ni voor morgen, maar de wetgeving op vandaag die zegt 
van: dat mag niet. Ja we hebben dat ook opgemerkt, vooral 
die automatische drones, dat mag niet want ja er moet 
altijd iemand een bestuurder zijn. Ge hebt die visual line 

of sight das eigenlijk de beperking in de wetgeving die voor dat 
soort bedrijven, ik geloof dat het Fedex was die die goh enorm 
veel geïnvesteerd heeft in die markt om dat te onderzoeken om 
te kijken, van ok goed: kan dat, eh om dat soort pakjesdiensten 
te gaan leveren? Euh maar de wetgeving zegt op vandaag: 
nee, mag niet. Dus dat zit geblokkeerd dus das das wel een 
evolutie dat toch wel alle, dat toch wel ja, toch wel een 
belangrijke meerwaarde is als we kijken ook 
vandaag qua verkeersdrukte, pakjesdiensten. De vlieging, de 
vliegruimte tis tis euh, in China zijn ze ook aan het testen 
voor euh met personen, in plaats van met de wagen, met de 
drones. Ja in Abu Dhabi, enfin zijn er ook een aantal 
vlieg vliegende taxi’s ook ja. Dus dat euh komt 
allemaal goed. Maar ja daar is de wetgeving wat soepeler ja 

waarschijnlijk. Ja ik denk als ge daar ne grote zak geld hebt 
dat. Ik denk dat dat daar te betalen is met geld. Misschien dat 
dat hier ook nog werkt, nen hele grote zak. Maar der zijn 

ook bedrijven, zeker in dat soort segmenten actief dus euh, op 
vandaag zitten we vooral me de beperking in termen van euh ja 
capaciteit, batterij. Ja, hmh. Als ge een pakketje wilt gaan 

opsturen ok, als dat 200 gram is, is dat niks, maar als ge 
grotere pakketjes, één, twee kilo wilt gaan versturen, dan moet 
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ge al ne serieuze drone hebben, dan moet ge al ne serieuze 

drone hebben, die serieus lang kan vliegen. Dus euh we zitten 
momenteel, is er een toestel dat ik weet, dat niet in de winkel te 
verkrijgen is, maar wel via via euh die heeft een capaciteit van 
bij de veertig minuten. En das zowat het minimale bij drones 
dan toch, er zijn speciale andere toepassingen ook. … heeft 
ene van honderd kilo eh waar da ge mee kunt vervoeren, ja das 
nog iets anders ja en daar zitten we nu toch al kwa capaciteit , 
daar zien we toch wel dat dat sterk varieert ja. Ja. Ok, en 
binnen hoeveel jaar of binnen hoeveel tijd ziet u die markt 
van surveillance en beveiliging met drones eigenlijk 
volledig openbloeien? Goh euhm, de contacten die wij nu zo 

hebben richting overheid , richting defensie, dat soort , dat soort 
mensen , dat iedereen heel sterk aan aan het uitkijken is, aan 
het aan het wachten is ook voor een klein stukje om te kijken 
van goed, wa, wa gebeurt er, wa kan er, wa kan er 
niet euhm dus daar zitten we momenteel in die fase. Ik 
verwacht binnen dit en drie jaar, ja drie tot vijf jaar dat er toch 
wel euhm behoorlijk euh, een behoorlijke sprong vooruit gaat 
gezet worden met die zaken. Daar ook wetgevend 
kader, nekeer dat dat erdoor komt, nekeer dat er ook. Ja we 
zien die markt heel sterk exploderen eigenlijk euh exponentieel 
toenemen ieder jaar opnieuw. Dus het aanbod aan drones, de 
technische evolutie ook , die stappen die gezet worden, da gaat 
heel snel euhm dus ja. Ik denk inderdaad ook, op een termijn 
van drie tot vijf jaar, da we er toch wel meer euh, hoe moet ik 
het zeggen, meer gangbare toepassingen gaan merken in dat 
soort activiteiten. Ja, ok das goed. Dan gaan we efkes 

inpikken op verschillende topics die we hebben opgelijst.  

{Technologie} In de literatuur wordt beschreven 
dat de volgende generatie drones (generatie 7) 
veel meer capaciteiten zal hebben, maar wordt er 
ook vermeld dat de huidige generatie nog 
beperkingen heeft. Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging?   

 Opportuniteiten:  

 De evolutie naar autonome drones. 
Vandaag heb je al drones die weten wat er allemaal 
zich bevindt rond hen.  

  

 Het altijd maar compacter worden van de 
drone is natuurlijk ook een opportuniteit, maar 
tegelijkertijd ook gevaarlijk.  

  

Problemen:  

 Beperkte batterijduur.  

 Beperkte capaciteiten.  

 Drones die klein en weinig geluid maken 
zouden makkelijk kunnen ingezet worden met 
slechte bedoelingen.  

{Technologie} Euhm, over technologie hebben we het al, 
eigenlijk al gehad, bijvoorbeeld de batterijduur die nog veel 
beter moet, over de capaciteit. Euhm, maar zijn er ook zo 
opportuniteiten in de nieuwe generatie drones die gaat 
uitkomen euhm die een serieuze opportuniteit 
of een probleem kunnen zijn voor euh de markt 
van surveillance en beveiliging? Wel pf ja das wat ik daarnet 

ook al een beetje aangehaald heb, dus hetgeen, die autonome 
drones euhm we gaan daar naartoe. Als ge kijkt vandaag, voor, 
goh voor minder dan duizend euro heb de eigenlijk een drone 
die die boven, onder, links, rechts gaat detecteren en die 
gaat kijken van: OK, goed, ik vlieg, recht voor mij staat een 
muur, wat doe ik. Ja. Dat soort evoluties euh zien we heel 

sterk euh evolueren. DJI is daar toch wel de grootste, ja speler 
in wat dat euh dat soort technologieën betreft euh toch voor de 
gewone consumentendrones alleszins. Dus euhm ja, meer en 
meer autonome drones, dat sowieso, ik denk dat dat een heel 
belangrijke is. Euhm ja, en wat dat daar aanhangt aan die 
drone, ja, da kan een camera zijn. Ja. Da kan een pakje zijn, 

maakt niet uit, maar die autonome, enfin die evolutie van die 
drones is wel een heel belangrijke om euh om die markt te 
gaan euh, te laten doorbreken en dat zien we toch wel al 
op euh vrij korte termijn sterk evolueren Ja, ok. We hadden 
het ook gevonden dat zelfstandigheid van de drone één 
van de belangrijke evoluties is. Ja want gelijk die sensoren, 
daar zijn al zoveel opties in, ja, scanners,… 
Gezichtsherkenning alles eigenlijk, hangt af van wat je 
wil. Der was onlangs een filmke op, goh kzal het is moeten 

opzoeken, anders als ik het vind, zal ik het u 
doorsturen. Was euhm voor alle duidelijkheid, was een 
futuristisch beeld dat men wou schetsen euh om drones 
eigenlijk in te zetten naar euhm men spreekt inderdaad over 
gezichtsherkenning euh richting euhm hoe moet ik het 
zeggen euh, bijvoorbeeld ergens een terrorist da ze zeggen 
eh, die willen we of een president, maakt niet uit, den Trump, 
om nu gene naam te noemen. Die willen we aan kant 
zetten, euhm, heel kleine, compacte drones die losgelaten 
werden in een aula, euhm die ja die met heel 
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kleine euh explosieven enfin explo enfin euh explosivi, euh iets 
dat kan ontploffen. Jaja, een explosief. Ja, een explosief 

ja aan boord, euhm ja heel gericht, heel euh heel sterk in 
verbinding met een soort van Cloud systeem waar da ge dan 
eigenlijk u facial recognition kunt euh kunt aan koppelen da 
soort zaken worden toch wel allemaal vrij euh vrij realistisch 
ook. Nog ni, nog ni dat het zo compact wordt, de grote 
van euh een pingpongballeke, bij wijze van 
spreken. Ja. Maar. In de literatuur hebben we wel gezien dat 
dat heel klein wordt. Euhm, we hebben één voorbeeld 
gevonden en dat was dat ze proberen bestuiving te doen 
bij planten, en dat was ook een heel onnozel en 
kleine dronetje en tis toch gelukt alle ja ja. tis nu ni 
realistisch haalbaar in de toekomst, om echt in te zetten, 
maar euh. Er kunnen 

controles zijn, onderhoudscontroles kunnen daar eigenlijk 
perfect, ge hoeft nie euh hoeft ni mannen in te zetten, ge hoeft 
de processen ni te storen. Maar hetgeen dat ook wel 
schrikwekkend maakt als ge naar euh Intel maakt daar 
bijvoorbeeld heel veel reclame rond, die superbowl en dat soort 
zaken, das enen masterdrone, bij wijze van spreken, 
en en euh die maken fantastische lichtshows en 
toestanden euhm ja, die zijn allemaal met elkaar gelinkt, die 
praten met elkaar eh. Dus dat soort evoluties da maakt het ook 
heel erg eh, heel angstaanjagend. Ja. We hebben nog nooit 

dat soort zaken gezien. Een massa drones dat daar 
staat euhm dat houdt ge niet tegen als daar malafide 
bedoelingen achter zitten, ja, das erger dan een leger. Als daar 
een klein explosief aanzit. Ja, ge kunt dat vanop afstand 
bedienen, en voor degene die het bedient is er dan geen 
enkel risico. Geen enkel risico, nee. Euh wa da ge nu vandaag 

van die zelfmoord terroristen hebt of mannen die, die me ne 
vrachtwagen in een menigte rijden, euhm, ik wil niemand op 
ideeën brengen, ik hoop dat dat nooit, nooit realiteit wordt, 
maar we kunnen het anderzijds ook ni uitsluiten dat er euh, er 
zijn vandaag, door IS die gevuld worden met C4 die ergens in 
een euh munitiedepot gaan vliegen, dat is realiteit. Dat komt 
niet altijd in het nieuws, maar dat zijn zaken. Ja, het is, het is 
realiteit vandaag, dus eh, wat da, wat da betreft, ja, das de 
minder goeie kant van de zaak, maar goed ja, da kunt ge 
ni tegen houden. Ja, daarom dat die markt van de security 
ook wel belangrijk wordt. Ja. Zo kleine drones ergens laten 
vliegen daar moet serieus tegenop getreden 
worden. Ja. Eenmaal dat die op een bepaalde hoogte gaan, 
gade ze zelfs nimeer horen. Ja, nee, das waar. Das nu wel 
nog het nadeel, da ze nog veel lawaai maken. Ja, maja. Uit 

het vorige interview bleek dat ook , das een 

klein grasmachien, da ge voorbij zie vliegen. Ja, ja. Maar ja, 
op termijn, alles wordt stiller. Moet dat wel in staat zijn van 
dat ook bijna geruisloos te maken. Bwa ja, het zal altijd wel 

een beetje een zoomend geluid maken of wat dan ook, hoelang 
dat we met propellers gaan werken, maar daar zal ook 
ongetwijfeld terug weer iets anders euh ontwikkeld 
worden das euh. Op vandaag, da soort zaken, ja, daar wordt 
heel sterk aan gewerkt om dat inderdaad stiller te maken. Maar 
als dat een drone wordt. Als dat op 15 meter van u vliegt, dan 
hoort ge da hoor das euh. Dan moeten ze echt al iets heel 
revolutionair vinden. Ja, om dat aan te passen. Maja, dat 

evolueert allemaal. Jaja, sowieso.   

{HuidigeWetgeving} In de Belgische wet spreekt 
men over 3 klassen, die drones indelen en de 
verplichtingen regelen. Wat denkt u over de 
huidige wetgeving die van toepassing is in België 
en Europa? Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en 

{HuidigeWetgeving} {ToekomstigeWetgeving} Ok, over de 
wetgeving hebben we het eigenlijk al gehad, ja en over de 

toekomstige wetgeving hebben we het ook al gehad.  
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beveiliging?  

Positief: strikte wetgeving in België.  

Negatief: line of sight beperkt veel nuttige 
toepassingen.  

{ToekomstigeWetgeving} Eind 2018 komt er een 
nieuwe dronewetgeving bij op Europees niveau 
om de nieuwe ontwikkelingen op te vangen. Hoe 
kan dit volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en beveiliging?  

Goede zaak. Wetgeving tussen de verschillende 
lidstaten wordt gelijk getrokken.  

{Privacy} Een aspect dat vaak wordt aangehaald 
wanneer men over de inzet van drones spreekt is 
privacy. Hoe kan dit volgens u een opportuniteit 
en/of probleem creëren voor de inzetbaarheid 
van drones voor surveillance en beveiliging?   

 Privacy is wel een probleem omdat men u 
nu overal in de gaten kan houden zonder 
belemmeringen.  

  

 Men moet zorgen dat ze opereren conform 
de privacywetgeving.  

  

 Registratie van drones is zeer belangrijk om 
meer controle te hebben. Dat is eigenlijk de eerste 
stap.  

  

 Daarnaast zou er ook een identificatie 
moeten zijn van een drone, een unieke identificatie 
zoals een MAC-adres van een PC.  

  

 Dan moet men wetgevend ervoor zorgen 
dat het niet uit de hand loopt zoals wel al gebeurd is 
met Facebook of bijvoorbeeld de case van de 
pamperreclame.  

  

 Het economisch model van advertenties en 
doorsluizen van data zie ik ook gebeuren met drones 
en dit is geen goede zaak.  

  

 Men kan ook moeilijk drones blokkeren, er 
zijn wel zones waar je niet mag vliegen maar deze 

 {Privacy} {GDPRWetgeving} Nog een belangrijk punt is de 
privacy, das toch een aspect dat ook vaak voorkomt bij 
drones euh maar het is zogezegd privacy kan, kan schade 
veroorzaken. Ja. Omdat men zo kan iedereen 
bespioneren, ja, zaken doen. En hoe zien jullie dit als een 
probleem of opportuniteit voor de markt van 
surveillance. Euh ja, een opportuniteit is dat niet echt eh, tis 

meer een, meer een gevaar eh euhm het het het aspect privacy 
sowieso euhm. Als wij door een stad lopen of wat dan ook, wij 
worden geweldig veel keer gefilmd of wat dan ook. Dus dat 
soort zaken ook. Euhm, maar dat hebt ge onder controle eh en 
iets dat in de lucht, ge hebt geen belemmering eh, alleen u 
bomen en u gebouwen, maar voor de rest eh hebt ge geen 
belemmering, dus ge kunt eigenlijk door alles kijken da mogelijk 
is dus euh da ga niet zo evident zijn. Camera’s staan op vaste 
punten, en drones hebben ook camera’s die al door muren 
enzo kunnen kijken, dat heb ik ook al eens gehoord. Die, 
alle ni door muren, maar via hittesensoren. warmte, 
warmte. Warmte sensoren kunnen kijken. Flits is daarin een 

heel vooraanstaande partner in, dus zij hebben eigenlijk ook 
heel compacte thermische camera’s euhm ook daar terug 
richting euh privacy ni zozeer maar richting veiligheid toe euhm. 
Ik herinner mij dat ze in Zaventem, daar die dat die aanslag 
heeft euh gepleegd euhm Belkacem Ja, ja, die man zijn ze ook 

gaan opzoeken op een manier dat eigenlijk, als ze dat hadden 
gedaan met een drone, was dat eigenlijk vele maken efficiënter 
geweest en veiliger geweest vooral, dat een aspect die hier 
belangrijk is. Nu privacy ja, iedereen wordt gefilmd, dat dat 
voldoet eigenlijk aan dezelfde wetgeving die erop vandaag is. 
Vandaar dat men eigenlijk elken drone wilt registreren, ja das 
toch de vraag van de politie uit eh. Want zij willen eigenlijk ni 
aan beveiliging doen tot wanneer er geen registratie is van elk 
toestel. Ja. Das onoverzichtelijk, das bijna onmogelijk als gij 

allemaal onbekende. Het is hetzelfde de dag van vandaag als 
gij in uw mobile foon, als gij maar met een gewone belkaart zit, 
ge moet gij u ook laten registreren en dus. Ah, jajaja. Vroeger 

kon ge da zelfs naamloos, nu moet gij ook euh identiteits, dus 
da ga ook zo komen denk ik. Da we daar naartoe gaan 
vandaag, het voorbeeld van de belkaart is inderdaad zeer zeer 
goed eh. Euhm der zal een periode komen volgens mij en ik 
denk dat we daar wel naartoe moeten allemaal euh als ge ja 
een drone wilt gaan kopen in de Mediamarkt, da ge een 
formulier moet invullen van kijk van ik ben persoon X en ik wil 
een drone kopen euhm, voor bepaalde toestellen misschien ni, 
als het echt speelgoed drones zijn ni maar. Met een draad eh. 
Met her voorbeeld van die, van die dji of dat zij spyers verkopen 
bij Mediamarkt dat zijn al behoorlijke, behoorlijke toestellen. Ja, 
ja. Dus euhm dus dat soort zaken qua privacy denk ik wel dat 

registratie van de drones aan zich toch wel euh toch wel van 
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zijn makkelijk te omzeilen.  

  

 DGLV loopt achter. De markt werd 
onderschat. Het aanvragen om ergens te mogen 
vliegen loopt wel sneller.  

belang is. Euhm en ja, als ge kijkt in de hardcoding 
tegenwoordig kunt ge al heel veel zaken gaan terugvinden en 
ook euh qua van ok identificatie maar zolang dat formulier niet 
ingevuld is van kijk dat is van die persoon ja, zijt ge, is dat op 
vandaag nog niet traceerbaar, nee. Ja, we hebben daar ook 
euh over gehoord omdat er iemand over, iemand waar dat 
ik mee gebeld heb, euhm en die persoon zei ook van: ja, 
we zitten daar wel met een klein probleem aangezien dat 
euhm ja die drones, er is een dienst dat ermee bezig is en 
ge moet daar aanvragen voor met professionele drones te 
werken ja, maar die zitten zover achter. Ja. Alle, voor de 
professionele, laat staan dan degene die niet professioneel 
zijn. Ja maar. Die zitten met duizend en één dingen 
bezig. Ja. Om daar inderdaad een hekel punt, DGLV op te, op 

te rakelen, dat is een ramp eigenlijk eh, euhm. Tis over de 
examens ook, als ge dronepiloot wilt worden, moet ge eerst 
een opleiding volgen euh, moet ge praktijk volgen en dan 
kunde naar het examen gaan. Maar die periode tussen ik volg 
een opleiding en ik ga naar het examen, men kan ook vandaag 
niet zeggen wanneer ook bijvoorbeeld het volgende examen 
wordt georganiseerd van het DGLV. Dus dat soort zaken loopt 
daar hopeloos achter dus dat is een feit. Euhm tis op vandaag 
zo, en da loopt wel vlotter, als ge zegt van ok, ik wil hier 
bijvoorbeeld opnames gaan maken euh dan moet dat 
aangevraagd worden, moet ge toestemming krijgen van euhm, 
dat loopt redelijk, maar om te zeggen van ok, ik, ik wil mij 
registreren als piloot, dan hebt ge geduld nodig. Das euh ja. 
Das ook omdat het zo boomt eh. Ja, absoluut euh. Men heeft 
dat niet verwacht, alle ja, typisch Belgisch, ja. Nee, maar dat 
klopt, heeft men euh, dat onderschat. De, de impact van de 
markt. Ja. Maar privacy, ja, der is een huidige privacy 

wetgeving waar dat men aan zich moet voldoen euh maar het, 
het bijkomend moet men toch aan die registratie denken, dat 
daar een euh. Ja en langs de ene kant is het ook misschien 
heel gemakkelijk van te zeggen dit is de privacywetgeving, 
hoe gaat ge zorgen dat die wordt nageleefd? Ja, das een 
volgend aspect ja. Das dan eerder waar jullie eerder. Het 

traject zult ge moeten lezen eh, ja, en dan nog. Ja ik denk dat 
ge eerder dan naar ******moet kijken, wat dat soort zaken, om 
dat soort zaken na te, na te, na te leven. Euhm, euh wat dat wij 
doen, wij gaan inderdaad ef euh ja, wij zitten echt veel meer in 
die markt van die malafide toepassingen euhm ja. De echt 
zware gevallen. Dus das meer een nichemarkt dan echt meer 

de algemene, globale markt. Maar het is een feit, iemand die 
nen drone euh ge, neemt eh hij euh neemt een filmpje van de 
omgeving, euhm ja, die kunt ge eigenlijk al niet gaan traceren, 
tenzij het moment zelf, als ge ze op heterdaad gaat betrappen, 
maar da gebeurd dus inde praktijk niet euhm. En dan die 
beelden dat die maakt, ok, dat, dat, als die dat op het internet 
gooit zonder dat daar mensen zijn daar herkenbaar op, de 
beeldkwaliteit is is zeer goed euhm dus ja wa, hoe ga je daar 
mee om? Daar moet inderdaad wel een wetgevend kader rond 
zijn. Maar das even zeer, het is eigenlijk zo, 
bewakingscamera’s op de dag van vandaag, euhm, die 
bepalen van ok, ge moogt geen beelden van de staat nemen, 
ge moogt van uw eigen privédomein camera beelden maken, 
maar van zodra ge op straat komt is dat niet meer rechtsgeldig. 
Aan zich, dat soort wetgeving, ja, die bestaat euh, die is er euh, 
maar natuurlijk wa verbiedt er iemand of welke sancties ge kunt 
opleggen. Iemand die een YouTube filmke op euh post op op 
euh op YouTube euh of een filmpje post op YouTube, euh om 
ervoor te zorgen dat die mensen die herkenbaar zijn in beeld 
die willen da ni of die. Das juist hetzelfde met facebook ook, als 
ge getagd wordt in een bericht, euhm, dus gans dat internet 
gebeuren, gans dat privacy gebeuren rond internet, is is iets, ja 
dat euhm, dat moet aangepast worden sowieso. Ja, das 
inderdaad. Ja daar is, daar is heel veel werk euh. Vooral als 

{GDPRWetgeving} Op 25 mei is de GDPR-
wetgeving in voege getreden, deze regelt data 
captatie en opslag. In de literatuur werd deze 
uitvoerig besproken, het effect ervan valt echter 
nog af te wachten. Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging?   

GDPR is een goede wetgeving, maar zolang de 
privacywet achter hinkt op de technologie zie ik dit 
ook niet goed komen.  
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dat internet of things aspect er dan nog nekeer bij komt, 
dan ja, daar hebben ze nu al geen controle op in 
principe. Ja tis een euh een combinatie van eigenlijk eh. Ja, 
ja. Euh, maar das het verhaal ook van het gans IoT, the 

internet of things. Euhm wa belet er u. Kheb onlangs op de 
radio een interview helaas niet kunnen afluisteren. Iemand die 
in gesprek was gsm naast hem, zoals da we nu eigenlijk ook 
aan het praten zijn. Euhm, pampers, voor iemand die in 
verwachting was, ik vind da heel schrikwekkend, dat euh, dat zij 
nadien dan euh, om het verhaal efkes kort af te maken, nadien, 
of een dag later kregen ze berichten of promoties over 
pampers. En ze hebben dat dan achteraf, dat was een 
koppel zeker, en ze hebben dat dan achteraf nog eens 
getest, dacht ik. Ja, inderdaad, ze hebben dan. Omdat ze 
dachten van, das heel toevallig. En zijn ze beginnen praten 
over iets doelbewust, met hun gsm’s erbij en kregen ze 
allemaal reclame voor dat ook al moesten ze dat eigenlijk 
totaal niet hebben. Maar ge moet nekeer op internet iets 

zoeken, ja derachter heb je direct kweet ni hoeveel reclame 
binnen de tien minuten hebt ge direct kweet ni hoeveel 
reclame. Al die advertenties en zo zijn gepersonaliseerd. Ja, 
ja. Als ze dat met drones ook beginnen doen, dan moet er 
ook wel rond privacywetgeving komen. Ah da zal ni simpel 

zijn, daarmee dat die registratie van iedere drone, das het 
belangrijkste, das de eerste stap. Das het begin. Das raar dat 
die stap eigenlijk nog niet gezet is. Ja, maar eigenlijk als ge 

kijkt naar het facebook gebeuren of wat is er allemaal, 
Instagram en toestanden. Das eigenlijk nog vele malen erger 
dan dat er gebeurd met. Das ook niet geregistreerd in 
principe. En mensen zitten daar ook achter. En dat bestaat 
al hoeveel jaar? 10 jaar? Zuckerberg is nekeer mogen naar 

hier komen eh, voor het euh te verdedigen ma pf. Of dat hij der 
iets mee gedaan heeft. Hij heeft ermee gelachen. Der is 
uiteindelijk niks gebeurd eh. Nee tis echt. Men geeft wel 
beloftes en dat maar het economisch model dat erachter zit is 
zo belangrijk, dat dat uiteindelijk euhm heel lastig zal zijn om 
daar euh alle, om daar iets aan te veranderen. Maar het euh, 
het moet er komen. Das de winstopbrengst voor die mannen. Ik 
zie dat niet direct gebeuren, eerlijk gezegd. Zeker als er 
enkele grote bedrijven zoals cloud euh providers worden 
gevallen via drones euh is da ook natuurlijk gevaarlijk, die 
kunnen die drones voor alles gebruiken, ook voor 
gegevens te verzamelen. Ja. Daar moet natuurlijk ook in de 
toekomst tegenop getreden worden. Hetzelfde nu gelijk 
met facebook. Ja, maar als Facebook. Ik vrees dervoor. Al zo 

zoals, zoals , wat is het allemaal das een heel mooi voorbeeld 
van hoe dat het eigenlijk allemaal misloopt eigenlijk. Ja. Ja, 
want het is heel simpel van te zeggen, we gaan dat hier nu 
in Europa aanpakken maar onder wa wetgeving valt dat? 
Das eigenlijk wereld wetgeving, en dat is er niet, dus zoude 
al een samenwerking moeten hebben tussen Europees, 
… Wereldwijd is er geen regelgeving op gebied van facebook 
dus. Ja. We gaan inderdaad spreken over die GDPR, das 

inderdaad fantastisch, das het volgende topic ook, maar 
uiteindelijk als ze, zolang dat we die privacy wetgeving eigenlijk 
ni op orde krijgen euhm. Ik zie dat eigenlijk, ik zie dat eigenlijk 
bij drones nog het moeilijkst van allemaal gebeuren. Ja. Omdat 

ge momenteel, hebt ge nergens worde belemmert om ergens 
niet te vliegen alle ja, buiten de luchthaven, militaire 
dingen. Maar ge hebt wel zo rode zones. Ja. Maar da, dan 

nog kheb dat al gehoord, dat da als ge kunt nog altijd omzeilen 
dus ja. Ja, maar uiteindelijk is, wat weerhoudt u in de rode zone 
te vliegen. De drones hebben inderdaad een soort van 
ingebouwde firmware om te zorgen van ok goed, ik sta hier aan 
de luchthaven van Zaventem, in principe mag mijnen drone niet 
verder dan die, dan dat de geofencing, dat euh ge ni voorbij 
een bepaalde zone gaat. Maar ge kunt dat inderdaad redelijk 
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relatief makkelijk omzeilen. Ja, softwares veranderen constant, 
dat was vroeger toch zo, euhm, maar het euh maar weeral drie 
maand om dat uit te zetten. Maar dan moet ge u muren 
doortrekken euh tot aan den hemel. Als u GPS coördinaten 
tis. Ja, das eerder zowa als, was dat ******, dat dat zei. Das, 
eigenlijk moeten drones constant afgeven, wie dat ze zijn, 
wat dat ze doen, dat zou eigenlijk een idealere oplossing 
zijn. Wie gaat dat allemaal verzamelen, al die gegevens. Al die 
data. Inderdaad. Maar ge zou kunnen zeggen, we zetten dat 
ik op bepaalde plaatsen. Ja. Zo rond de luchthaven die een 
omtrek hebben, misschien is dat wel een idee. Maar dat is 

euh, waar dat wij ook in het verhaal komen eh. Dus wat dat wij 
doen, wij gaan effectief bepaalde informatie van die drones 
gaan capteren, wij hebben een radius van, van twee kilometer 
in in ideale omstandigheden dus dat is al behoorlijk. En zeker in 
de lucht. We kunnen toch al behoorlijk wa wa detectie mee 
gaan doen. En dat soort informatie gaan wij capteren. Natuurlijk 
euh nen DJI of andere fabrikant ne Parrot, noem maar op. 
Euhm ja, die beschermen die informatie ook weer voor een 
groot stuk en daar moeten wij voor een stuk meer gaan gaan 
inzetten, das dan onze taak, om te kijken van goed, euh die 
informatie, ik wil die hebben want kheb die nodig qua, qua 
beveiliging en daar spelen de DJI, ne Parrot en alle andere een 
belangrijke rol ook in, die gaan dat niet zomaar afgeven. Das 
under protocol eh. Wat ergens logisch is. Dus eigenlijk zou er 
ook een soort standaard moeten komen voor 
drones. Ja. Die zegt van die informatie mag verstopt zitten 
en die informatie moet ge delen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, daar 

moeten we eigenlijk naartoe, dat we gelijk dat ge een mac 
adres hebt vaan een computer, dat ge weet ven ok dit adres, 
dien drone, dien eigenaar en dan hebt ge iets van iet of wat 
informatie. Nu zie je daar in de beste gevallen een drone 
vliegen, that’s it. Ik heb dat thuis ook gehad, dat er iemand 
was aan het overvliegen, tis nu gedaan, er was repliek op, 
en ja. Als ge dan nog weet dat het iemand uit u geburen is, 

maar als dat euh. We weten uiteindelijk wie dat het was. Maar 
als ge het niet weet, begin maar te zoeken eh. Begin maar de 
politie te bellen is daar wel om te zeggen. Wel das een heel 
mooi, heel mooi voorbeeld uiteindelijk eh, t’ tis ja, wat doet dat 
euh die persoon, is die daar u privé aan het filmen, of ni, das 
terug die privacy, ja, wat gebeurd er met die beelden euh, dat 
wilt ge misschien liever niet weten euh. Ja, ja.  

{Ethisch} In de literatuur bespreekt men het 
ethische aspect van drones uitvoerig.   

Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en beveiliging?  

  

Technologie is al aanvaard. Maar het privacy aspect 
speelt hier wel een rol in. Zolang dit gewaarborgd 
kan worden, is er geen probleem.  

{Ethisch} Ok, euh het volgende is op ethisch vlak, euh, dat 
wordt ook uitvoerig besproken in de literatuur. Mhm. Dan 
vooral euh wordt er de nadruk gelegd op euh het 
aanvaarden van de nieuwe technologie euhm ziet u dit 
eerder als een opportuniteit of eerder als een probleem? Ik 

denk dat die wel al aanvaard is aangezien ge het wel al in de 
winkels kunt krijgen, dus dat is het teken dat ze euh er wel al 
iets repliek op is. Ik denk eh, ik ben er bijna zeker van, hoe 
meer dat er interesse van zo hoe erger dat kan een probleem 
vormen. Jaja. Vooral zeker voor dat privacy gebeuren. Ja, ik 

denk het inderdaad ook eh tis het de ethische kwestie zal niet 
zozeer een probleem zijn of een punt zijn zolang dat het het 
privacy aspect gewaarborgd wordt. Ik denk dat daar het 
euh. Dat ethische is dus eigenlijk een voortzetting ervan. 
Wat dat wij dan tegenkwamen was dan, hoe meer mensen 
dat als een makkelijke oplossing zien voor iets, zoals, als 
dat ooit er komt van de pakjesleveringen, ja, dan gaat 
iedereen zeggen, ja , het is goed. Ja ik denk niet dat daar 

iemand euh, maar goed, ge hebt altijd uitzonderingen eh, maar 
ik denk niet dat daar grote euh ja, grote problemen rond zijn 
alleszins, het ethische aspect.  

{Veiligheid} Drones kunnen ingezet worden om 
de veiligheid te handhaven, maar hierbij komen 
ook andere veiligheidsaspecten kijken.   

{Veiligheid} Ja, ok , het volgende aspect ja, euh, de 
veiligheid, we hebben der al over gepraat natuurlijk, omdat 
jullie ook in die sector zitten euhm. Dus drones kunnen 
ingezet worden om de veiligheid te handhaven, maar 
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Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de inzetbaarheid van 
drones voor surveillance en beveiliging?   

  

 Het is zeer belangrijk dat de veiligheid 
gewaarborgd kan worden want een drone die 
neerstort, is heel gevaarlijk.  

  

 Ook hier is het belangrijk dat er een 
registratiesysteem komt en een unieke identificatie 
voor meer controle.  

hierbij komen ook andere veiligheidsaspecten kijken, 
bijvoorbeeld: Stel dat er een drone rondvliegt boven 
eventueel een evenement, en die moet zorgen voor de 
veiligheid euh ja heb je natuurlijk ook de kans dat die 
drone als er bijvoorbeeld een technisch mankement is, dat 
die naar beneden stort, ja als dat op iemand terecht komt, 
ja, zo een drone wil je natuurlijk niet op u hoofd krijgen. 
Dus dat is mogelijk een probleem. Zeker die propellers. Zien 
jullie dat dit euhm bijvoorbeeld die markt van drones voor 
surveillance of beveiliging zou kunnen tegenhouden? Euh 

het is zeker en vast aspect euh die euh w wat wij vandaag wel 
euhm hebben gezien bij één van de van de collega’s euh, da 
zijn drones die eigenlijk aan een kabel hangen, die dus eigenlijk 
effectief lange tijd euh aan een soort van batterijpack hangen, 
die lange tijd euh kunnen ingezet worden, maar drones moeten 
eigenlijk ten allen tijde buiten de euh buiten een bepaalde 
perimeter van publiek blijven. Ja. Dat euh, da zal een belangrijk 

aspect blijven want uiteindelijk, men kan geen technisch 
mankement voorkomen das los van alle stuurfouten en wat dan 
ook. Euhm ja, als iets, een dergelijk iets naar beneden stort, da 
daar wilt ge inderdaad niet onder staan dat is euh, der zijn al 
genoeg voorvallen geweest euhm euh ja, gewoon de propellers 
die draaien, das euh zelfs met de kleinere drones, dat is in het 
beste geval pijnlijk, maar da, maar da zijn messen eh, dus euh 
das gevaarlijk. Dus dat is toch wel een zeker aspect dat nu toch 
wel van belang is ook , ook qua veiligheid. Ja.  

{Beveiliging} Drones kunnen gebruikt worden 
met slechte intenties en ook misbruikt worden 
door anderen. Hoe kan dit volgens u een 
opportuniteit en/of probleem creëren voor de 
inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging?  

  

 Technisch gezien kunnen drones gehackt 
worden.  

 Probleem als je een drone hackt voor 
security redenen, dan ben je verantwoordelijk voor 
de verdere afloop. Degene die stuurt is 
verantwoordelijk.  

 Drones zijn moeilijk te detecteren want het 
gaat zeer snel.  

 Jamming, het storen van signaal van de 
drone om hem uit de lucht te halen, is illegaal wat 
een probleem is.  

  

{Beveiliging} Ok, dan de beveiliging, euh ja jullie zijn 
natuurlijk euh, jullie staan in voor de 
beveiliging. Ja. Euhm. Tis te zeggen, wij staan in voor de 

beveiliging in in dat aspect dat wij dervoor zorgen dat de 
malafide drones ja, dat die weg blijven. Jullie beveiligen 
eigenlijk het luchtruim van malafide drones. Ja, eigenlijk 
voila, zo kunde het zeggen. Ja. Das ook interessant. En ge 

zou het ook kunnen gebruiken voor detectie gewoon ook dat 
registratie wel de bedoeling om de slechte euh slechte 
bedoelingen eruit te halen. Ja, das jullie focus eigenlijk. Ja, 

da klopt. Das ook de moeilijkste. Detecteren is gemakkelijk, 
maar der, der uithalen das euh niet zo simpel. Das eigenlijk 
nog de moeilijkste sector eigenlijk want, natuurlijk zeker 
omdat ze niet geregistreerd zijn. Wel wij zagen daar ook 
een punt naar boven komen da was ja euh hacking 
eigenlijk, wat als een drone gehackt wordt euh. Ja, das een 

belangrijk iets waar ge naar euh. Technisch kan dat, een drone 
kan in principe vanop afstand overgenomen worden. Ja. Euh 

maar dan zitten we eigenlijk terug met het ganse aspect van 
van veiligheid. Op het ogenblik de persoon die den drone 
bestuurd, is eigenlijk aansprakelijk, dus dat wil zeggen. Jaja. Er 
is een malafide drone in de buurt, ik slaag erin om dat 
technisch over te nemen, das ook ni zo simpel, maar het kan 
wel. Euhm maar op dat ogenblik dat ik euh den drone bestuur 
ben ik ook aansprakelijk, dus dat wil zeggen als er dan toch 
nog iets ergens gebeurd of als die persoon euh doelbewust wilt 
gaan laten crashen om ervoor te zorgen, dat die weg is euhm 
dan is die ook wel verantwoordelijk, dus dan is die ook ergens 
een persoon aanraakt op dat ogenblik eigenlijk, dan is die, ja 
aansprakelijk. Dus dan is er eigenlijk een soort van 
gedeelde aansprakelijkheid want ja , den ene bestuurd 
hem, maar den anderen misschien ook. Dus u bent 
verantwoordelijk voor de veiligheid van uw eigen drone. De 

laatsten is eigenlijk verantwoordelijk. Degenen dat stuurt is 
verantwoordelijk ja. Dus euhm als er euh, ik heb euh een 
masterslave hebt ge ook zo van die oplossingen euhm das dan 
doelbewust uiteraard, maar degene die bestuurd is uiteindelijk 
degene die aansprakelijk is euh. Maar daar zitten dus 
eigenlijk wel ewa problemen op vlak van ja, als ge die dan 
overneemt. Maar hacken denk ik ni dat, das soms nog zo 

simpel ni ze, daar gade toch. Bij het hacking gaat er toch dus 
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ook een zeker tijdsaspect die meespeelt euhm, een drone vliegt 
redelijk snel, tegen dat die gedetecteerd wordt euh in een 
radius van twee kilometer, dus dat wil zeggen in een omtrek 
van vier kilometer drones gaat kunnen gaan detecteren in 
ideale omstandigheden. Euhm dat dat geeft wel een zeker tijds 
euh, tijdsaspect mm maar dan nog das heel kort euh. Ja want 
als die drone efkes binnenkomt en terug weg 
is. Bijvoorbeeld. Tegen die tijd hebt ge hem misschien 
gezien. Ja, ja, misschien. Misschien ja eh. Nee euh, da zijn. 

Zelfs die kleintjes, euh die goedkope euh die vliegen alle ja, als 
ze starten en ze vliegen, dan ga ze aan een snelheid hoor. 
Mensen verschieten daarvan euh als da zjoom. Dus die hele 
euh goedkope alle van 50 60 euro die ge van tegenwoordig 
kunt kopen, die ge derbij krijgt als cadeau, zijn met. We hebben 
zo eenen eh en dat is euh, ik kan u verzekeren ge ziet da wel 
alst er alle, als er veel wind is, zie je hem. Maar voor de rest is 
dat euh. Ja, dan wordt het echt een risico. Dan ist risico, ja, 

da weegt niks. Hoeveel zou da wegen, 100, nog geen 100 
gram, toch wel misschien een 200 gram ongeveer. Nu das, das 
wel het onderscheid daar, das speelgoed en ja de de. Ja maar 
pasop die propellerkes da moogt ge toch ni, das ook al. Ja, 
maar qua wetgeving, qua gewicht. ja gewichtsklasse. Die 
vliegen zover ni eh. In de toekomst zouden ze zeggen, onder 
de 250 gram is het recreatief maar ja, maar dan krij, 
gelukkig blijven dan enkel die kleintjes over, maar dan 
nog. Ja ja. Dan moeten de winkels hun wel. Ja ja maar tot 

tien meter, maar das hoe de huidige wetgeving vandaag 
omschreven staat, dus er is wel een verschil tussen de ja, het 
speelgoed en en de professionele toestellen. We zullen. Dat 
dat kader is er wel al, das ok. Maar ook der is een verschil 
tussen België en Nederland, Frankrijk euh, de buurlanden, die 
beschouwen als. Ja, we hebben, er is wel degelijk 
onderzoek gedaan richting van de verschillen omdat er een 
paar landen zijn die het Belgische systeem volgen of die 
elkaar volgen en dan sommige andere landen die gewoon 
niks hebben en dan sommige andere die totaal andere 
gewichtsklassen. Ja. Ja, das per lidstaat anders. Daar is, 

daar is geen consensus over, tot nu toe nog niet. Dat de 
Europese wetgeving daar, dat die euh enfin. Op het moment 
zijn het Europese aanbevelingen als ik het goed had. Ja, 

dat kan nog negen jaar duren. Dus we zijn. Als er 
aanbevelingen zijn. Ja, das waar. Nee maar om om beveiliging 

dus euh we hebben enerzijds het aspect detectie wat dat voor 
ons zeer belangrijk is anderzijds hoe ga je der mee om met een 
drone waarvan ge zegt, die wil ik ni. Euh wij gebruiken eigenlijk 
de de jamming technologie, das ook weer zoiets binnen dat 
wetgevend kader, jamming is op de dag van vandaag illegaal, 
dus ge moogt ni euhm weer bepaalde euh doelgroepen euh die 
da wel mogen euhm, das hetzelfde met de politie die ook. Zij 
mogen in principe zonder een brevet gaan vliegen met een 
drone euh ik zie wel dat er heel wat politiediensten wel mensen 
naar cursussen sturen, das positief. Euhm dus men gaat er wel 
vrij goed mee om ook hetzelfde met jamming. Euh het 
voorbeeld onlangs ook, was er in Gent euh boven de 
gevangenis een aantal drones die aan het vliegen waren, men 
heeft een helikopter gestuurd om die drones weg te jagen. Da 
gaat, da gaat om den duur alle ja. Da zal wel een dure vlucht 
geweest zijn. Ja, das waar. Da zijn dure drones eh. Euh wat da 

wij kunnen is lag lijk, op de knop gaan duwen en zeggen van ok 
ik wil die drones hier weg. Maar goed dat aspect, de 
technologie is er wel, euh er bestaan ook technologieën rond 
spoofing noemt da euh da ge eigenlijk een soort van ja euh ni 
euh enfin wa da wij doen met een jamming is da wij gaan er 
eigenlijk voor zorgen dat het signaal tussen de drone-operator, 
dus de afstandsbediening en de drone zelf gaan we eigenlijk 
gaan onderdrukken door een sterker signaal. Dus we gaan 
ervoor zorgen dat die drone plotseling ziet of de 
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afstandsbediening niet meer ziet, daar komt het eigenlijk op 
neer. Euh das jamming, met spoofing ga je der eigenlijk voor 
zorgen dat die gps coördinaten eigenlijk euh verward worden 
waardoor da ge zegt van dien drone, die sta ni plotseling hier 
in, boven euh een gevangenis in Gent, maar die staat euh pff, 
weet ik veel euh ergens in een festival in Ibiza bijvoorbeeld 
euhm. Jaja. Dus das spoofing, dus ge gaat eigenlijk u gps 

coördinaten gaan euh gaan euh gaan gaan storen. Natuurlijk 
als ge met autonome drones vliegt, is da van tel, ja als ge op 
pati mode vliegt bijvoorbeeld, ja, dan zij ge daar niks mee, dus 
dat soort, dat soort zaken euhm. Dus jamming technologie 
heeft daar toch wel een aantal voordelen als met. Maar daar 
ook, wetgeving moet aangepast worden om jamming toe te 
laten. Euh maar ook binnen bepaalde doelgroepen. Jaja, 
jazeker, het moet, anders kan iedereen dat beginnen doen, 
en das niet de bedoeling. Ja, anders legde alle internet, alle 

wifi’s plat. Het heeft ook risico’s eh, we hebben euh een 
voorbeeld gehad van een klant van ons en het kan, hij heeft 
euh een bootje euh geen goedkoop bootje, euh op een bootje 
geïnstalleerd euhm. We mogen ni zeggen van wie dat het is, 
ja. Een jachtje dus. Ja euh, het grootste van euhm, tot nu toe 

het grootste. Die had euh jamming laten aan staan. Das al 
teveel details misschien. Dus euhm, dus dot soort zaken ja dan 
legde de hele haven plat bij wijze van spreken eh en da zijn 
dan jammers ja das, das al een serieus vermogen ook dus da 
heeft toch wel een behoorlijke reikwijdte, ge moet rekenen een 
jamming, 30 watt, dat doet toch gemakkelijk al twee kilometer 
dus dat is euh. En op zee nog meer. Ja, op zie is dat dan nog 
meer. Da zijn behoorlijke euh, da moet echt wel 
gereglementeerd worden. Want als ge dan zou zeggen ik ga 
die drone nekeer jammen , maar ja, als ge nog andere dingen 
meejamt. Als ge dan vergeet hem af te zetten u jamming, dan 
ligt alles plat. De jamming da wij toepassen is eigenlijk een 
burst, dus we gaan daar met twee, drie seconden gaan 
jammen, das eigenlijk voldoende. Euh is het dat niet voldoende, 
dan kunnen we nog nekeer een dosis bijgeven, bij wijze van 
spreken, maar dat is eigenlijk voldoende, maar daar ook, men, 
door het feit dat ge heel kort gaat gaan jammen, uw GPS, uw 
euh telefooncommunicatie enzo, blijft normaalgezien 
behouden. Dus enfin GPS, WIFI-communicatie. Ja. Dus ook 
daar in verstedelijkte gebieden enzo. Als ge langer, als ge naar 
ne minuut gaat, dan hebt ge wel een probleem, dan is u, al wa 
dat er rondom van communicatie is, allemaal weg. En waarom 
zo breed, ook daar omda we zien, zeker ook de nieuwere 
nieuwere drones, DJI doet dat, das frequentie hopping, we 
gaan jammen op een bepaalde frequentieband, maar da kan 
zijn. Da die drones gaan wisselen. Dus we gaan daar wel 

zien dat we zoveel mogelijk frequenties kunnen gaan storen 
tegelijkertijd. Ja. Dus euh, das qua beveiliging. Merci.   

{Andere} Zijn er nog andere, belangrijke zaken 
buiten diegene die we al besproken hebben, die u 
ziet als mogelijke opportuniteiten en/of 
problemen bij de inzet van drones bij 
surveillance en beveiliging? Hoe kan dit volgens 
u een opportuniteit en/of probleem creëren voor 
de inzetbaarheid van drones voor surveillance en 
beveiliging?  

Nee, de voornaamste hebben we gehad met als 
belangrijkste de autonome drones.  

{Andere} En zijn er nog andere belangrijke zaken buiten 
degene die we al besproken hebben, die mogelijk, die u 
mogelijk al. Das zowa als afsluiter. Ziet als opportuniteit of 
probleem, als u nog iets anders weet. Ik denk dat we de 

voornaamste aspecten gehad hebben. Ja wete tis een markt 
die heel sterk in evolutie is en der komen alsmaar nieuwe 
toepassingen, zeker zaken waarvan ge zegt verdorie, ni aan 
gedacht. Of das ook inderdaad wel iets tof euh. Maar maar het 
grootste zit toch in die autonome drones. Ja, ik denk dat daar 
de grootste, de grootste stap ga gemaakt worden. Ja, ok.   

{IoT} Internet of Things is het fenomeen waarbij 
voorwerpen gekoppeld worden aan een netwerk 
en op zelfstandige manier data kan uitwisselen. 
Drones worden de toekomst van IoT genoemd. 
Hoe kan dit volgens u een opportuniteit en/of 
probleem creëren voor de inzetbaarheid van 

{IoT} Euhm en dan nog een korte link naar internet of 
things. Euh dus internet of things is het fenomeen waarbij 
voorwerpen gekoppeld worden aan een netwerk en op 
zelfstandige manier data gaan kunnen uitwisselen. Euh 
drones worden ook wel the internet of things genoemd, of 
de toekomst of the internet of flying things ook wel eens 
genoemd. Euhm ziet ziet u dit eerder als een opportuniteit 



 

104 
 

drones voor surveillance en beveiliging?   

  

 Internet of Things heeft zeer veel 
opportuniteiten. Real time informatie is zeer handig 
bij bijvoorbeeld alarmen en dergelijke.  

  

 Het brengt ook wel gevaren mee natuurlijk 
want als je met een cloud werkt moet je een stukje 
beveiliging afgeven.  

of ook eerder, ziet u daar ook bedreigingen in of 
problemen. Euh, ja het IoT verhaal is is wel fantastisch 

uiteindelijk eh, als ge ziet, eigenlijk alle, alle geconnecteerd met 
elkaar, das een beetje de euh enfin kzou eerder zeggen de 
toekomst, maar dat is ni, das vandaag ook al, het zijn gewoon 
meer apparaten die die in die cloud terecht komen. Das een 
netwerk eh. Euhm maar dat laat ook natuurlijk naar beveiliging 
toe euhm in gevangenissen bijvoorbeeld in België die zijn ni 
gekoppeld met het internet bijvoorbeeld, enfin op een bepaalde 
manier wel. Euhm das das beveiliging euh hoe meer da ge in 
een cloud systeem gaat werken, hoe meer da ge een stuk moet 
afgeven van die beveiliging dus das het gevaar naar echt, naar 
het hacken toe euhm ja euhm der zijn voldoende scenario’s 
denkbaar waarbij dat euh in een negatieve manier kan gebruikt 
worden dus dat dat ja da houdt wel een zeker risico in euhm als 
ge die bepaalde data kunt gaan hacken. Euhm maar das niet 
tegen te houden, das das een aspect die die meespeelt die die 
zeker en vast euhm ja de stof tot nadenken geeft maar das ni 
tegen te houden, zowieso het feit dat die beelden in de cloud 
zouden terechtkomen hebt ge real time informatie en das wel 
waar het uiteindelijk allemaal om gaat, das hier real time 
informatie euh. Ja, bij bij rampen of wat dan ook, als er drones 
ingezet worden, als er tot vervelens toe. Drones worden ook 
ingezet om bijvoorbeeld als we kijken naar rampen, om euh 
bepaalde luchtstalen te gaan nemen dus euh bijvoorbeeld nen 
brand, is die lucht, is die is die zwaar bezoedelt is die is die 
gevaarlijk ja dan neen. Euhm dat soort zaken dus euhm. Ik 
denk aan de naam euh alle, ge waart er toen bij euhm alle de 
mensen die ingezet worden bij rampen enzo euh civiele 
bescherming. En die werken op vandaag de dag al met drones. 
Euh die hebben ook drones waarda ze effectief luchtstalen mee 
kunnen gaan nemen, maar daar ook bijvoorbeeld drones die 
ingezet worden voor, met thermische camera’s voor in branden 
das fantastisch gewoon. Ja, de brandweer is er ook mee bezig 
eh voor en euh. En dan kunt ge zien waar echt de 
brandhaard zit. De brandhaard maar ook de personen eh. Ja 
personen, ge ziet de verschillen duidelijk eh. Niet zozeer 

brandhaarden maar rook eigenlijk, dat verblind, maar geeft wel 
nog altijd duidelijk contrasten met euh dus warmte, warmte. 
Dus da soort applicaties, nogmaals, er is zoveel mogelijk 
vandaag euh maar alles moet nu samenkomen en moet euh in 
een grote pot gegooid worden en nekeer goed in geroerd 
worden om te zien welke euhm. Er zijn voor en nadelen. Welke 
euhm, welke andere opportuniteiten dat daaruit komen en wat 
daar, welke fusies. Samenwerkingen en netwerking eh, das wat 
hetzelfde principe dus.   

{DaaS} Drones of bepaalde applicaties van 
drones zouden kunnen ingezet worden door 
bedrijven die ze zelf niet bezitten of 
zelfs niet bedienen. Dit fenomeen wordt Drones 
as a Service (DaaS) genoemd. Ziet u een 
toekomst in DaaS voor beveiliging en 
surveillance? Waarom wel/waarom niet?  

Ja, dat is een logische evolutie. Mensen willen de 
service.  

{DaaS} Ja euh er wordt ook wel eens van drones as a 
service genoemt, waar we het daarnet al over hadden 
eigenlijk, dat drones via een cloud beschikbaar worden 
voor veel bedrijven euh dat kan natuurlijk ook vele 
voordelen opleveren bijvoorbeeld euh bij ****** hebben we 
al gehoord dat euh dat drones vaak euh veranderen en 
vaak beter en beter worden en dat het ook handig is dat die 
in de cloud zitten. Da ge een abonnement kunt nemen van 
een maand en dan bijvoorbeeld een maand later is er dan 
een beter drone uit kunt ge dan. Eh die zaken zijn wel 
voordelen. Euhm denken jullie dat dat ook echt de 
toekomst is, dat we naar zo een model gaan dat veel 
bedrijven drones gaan hebben in de cloud. Of eigenlijk 
eerder dat drones worden aangeboden en dat ge die 

gewoon gaat kunnen inhuren. Wa ik denk al we vandaag 

kijken naar de evolutie voorbeeld van wagens ook men gaat 
meer in een meer naar een systeem gaan en dat zal er 
ongetwijfeld ook wel echt komen, zeker in steden ook euh dat 

men zegt van ok ik heb nen auto nodig maar ik ga, ik heb niet 
de plaats om dien auto alle dagen voor mijn deur te zetten bij 
wijze van spreken dus ik ik stap in op een soort van 
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abonnement systeem, autodelen ook op termijn zullen gaan 
gaan daar ook terug bepaalde doelgroepen die dat ja frequent, 
al dan niet frequent nodig gaan hebben euh mensen die dat 
dagelijks nodig hebben ja goed die gaan hun eigen toestellen 
hebben, mensen die ook occasioneel nekeer euh fotografie ook 
willen gaan doen ik vermoed dat dat ook wel zal meer als als 
service zal ingehuurd worden. Wij zien het als drone 
detectieservice euh ook naar evenementen toe euh en daar 
kunnen we gaan naar ne Werchter en dat soort zaken. Euhm 
zeker dat soort evenementen waar dat het risico van een een 
drone of of euh niet geautoriseerde drone bestuurders toch wel 
belangrijk wordt naar veiligheid toe eh. Een student of maakt 
niet uit wie die dan een drone heeft op het festival van Werchter 
als das allemaal tof, das allemaal geweldig tot als dat ding 
crasht. Euhm en dan moogde gij nog wetgeving, privacy en al 
wa da gij wilt, als dat toestel naar beneden komt, dan is de 
kans groot dat daar iemand gewond geraakt zeer realistisch. 
Euhm met de detectie die wij kunnen doen, kunnen wij eigenlijk 
van voor het toestel nog maar opstijgt, kunnen we al zien van 
daar staat een drone. Dus die, de tijd ook dat de drones euh 
communicatie zoeken met satellieten op dat ogenblik staat die 
drone al aan en kunnen we hem eigenlijk al detecteren. Dus ja 
eigenlijk preventief kan het. Ja preventief kan het. Zodat 
zelfs een drone niet kan vertrekken. Ja. Da ge hem dervoor 
al hebt. Ja, daarop speelt dan natuurlijk het tijdsaspect mee. 

Drones kunnen we hier ook vrij snel detecteren maar tussen 
detectie en interventie, dat zijn twee totaal andere aspecten, 
das heel belangrijk. Want er werd al gebruik gemaakt van 
bijvoorbeeld zo roofvogels om drones uit de lucht te plukken, ja, 
maar dat duurt volgens mij wel wa langer als bijvoorbeeld een 
jammer die. Ja dat is het hem en en om terug over dat 
voorbeeld van intel, als ge daar enen drone hebt, ca va, dan 
gaat da beest da nog wel aankunnen euh als die uit zijn kooi 
geraakt en als ie genoeg eten gekregen heeft daarvoor en dat 
soort dingen. Euhm maar stelt dat daar al honderd drones 
vliegen, of nog maar twee drones vliegen, hoe hoe bepaalde, 
waar ga jij dervoor zorgen dat die drones weg zijn. Met 
jamming kun je dat, of dat dat er nu 1 zijn of honderd zijn, het 
principe blijft hetzelfde das das het verschil. Ja ja want we 
hebben veel innovatieve ideeën gezien die soms een beetje 
futuristisch waren, zoals netten erover gooien, maar ja dan 
hebt ge het risico, die vallen ook naar beneden, wat 
dan. Dat hebt ge sowieso. Maar vanop 40 meter. Maar op alle 

plaatsen. Da kunt ge gaan inzetten op een open veld. Ja in het 
stad kunt ge dat ni. Maar de netguns ja, is da slecht zeker ni 
der zijn zeker en vast toepassingen euhm maar ge moet al ne 
verdomd knappe piloot zijn om dervoor te zorgen dat ge dat net 
op de juiste plaats krijgt euh de wendbaarheid van die drones 
is. Das juist het gevaar eh. Plus de hoogte en beweeglijkheid 
eh. Als gij, tis bijna nen helikopter maar dan nog een beetje 
sneller en beweging. Maar zeker nen helikopter, das een 
gestage snelheid, maar dat ander. Maar nen drone is als ge 
naar links of rechts beweegt, da gaat vooruit eh dus.  
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