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Drones: technology 
and legal
Kortrijk, 14 november 2016 van 18 tot 21.30 uur

Praktisch

Datum en plaats

Maandag 14 november 2016 van 18 tot 21.30 uur
Pauze met drank en broodjes.

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53

Inschrijven

Schijf in via http://puc.kuleuven-kulak.be.

De deelnameprijs is 150 euro.

Als één deelnemer van een bedrijf of organisatie 
inschrijft, dan krijgen alle bijkomende 
inschrijvingen uit hetzelfde bedrijf 20% korting.

Bespaar op uw deelnamekosten via uw 
KMO-portefeuille. Meer informatie op 
http://www.kmo-portefeuille.be.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
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Programma

18 uur State of the art drone technologie
	 Jon	Verbeke,	KU	Leuven	Faculteit	Industriële	
	 Ingenieurswetenschappen,
	 Technologiecampus	Oostende

19 uur Elia use case
	 Michiel	Uwaerts,	Elia

19.30 uur	 Broodjespauze

20 uur RC Take Off use case
	 Michael	Daris,	RC	Take	Off	en	Drone	Media		
	 Services

20.30 uur Wetgeving en privacy
	 Yasmin	Bhatti,	Bird	&	Bird	LLP

Drones: 
technology and legal

De technologische ontwikkelingen in de drone 
sector volgen elkaar razendsnel op. Er wordt ook 
heel wat onderzoek verricht naar toepassingen 
voor de bedrijfswereld. Steeds meer sectoren 
implementeren intussen deze innovatieve 
technologie: veiligheidsdiensten, logistiek, landbouw, 
telecommunicatie, inspectiediensten, … 

Tegelijk dient het gebruik van drones te gebeuren in 
overeenstemming met het wettelijk kader. In dit opzicht 
is sinds 25 april 2016 het KB inzake het gebruik van op 
afstand bestuurde luchtvaartuigen in voege.

Doelstelling

Deze studieavond biedt een up to date overzicht van 
drone technologie en blikt vooruit. Aan de hand van 
cases krijgt u concrete voorbeelden van situaties waarbij 
drones succesvol ingezet worden in een professionele 
situatie. Telkens zullen hierbij voor- en nadelen belicht 
worden. Daarnaast krijgt u een update van de juridische 
context geldig bij het gebruik van drones. 

Doelgroep

Iedereen die reeds gebruik maakt van drones of deze 
technologie wil opnemen in professionele context. Er is 
geen voorkennis vereist.

Organisatie

Stuurgroep Wetenschap en Technologie van het 
Postuniversitair Centrum


