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Vandaag wordt er volop nagedacht over en geëxperimenteerd met drones ter beveiliging en bescherming van de burger. 

Gelet op de nieuwe regelgeving met betrekking tot drones en de (te verwachten) aanpassingen aan de camerawetge-

ving, de privacywetgeving, de wet private veiligheid, de Europese regelgeving e.d.m., kunnen we ons de vraag stellen in 

welke mate en onder welke voorwaarden een aantal veiligheidstaken van zowel private als publieke policing niet efficiën-

ter vanuit de lucht kunnen uitgevoerd worden door eigen of gedeelde drones. 

Tijdens het eerste deel van deze studiedag willen we daarom dieper ingaan op het juridisch kader en vooral stilstaan bij 

de linken die kunnen gelegd worden tussen de diverse relevante juridische bronnen. Aan de hand van een debat met 

experts zullen we stilstaan bij de opportuniteiten en de bedreigingen die hieruit voortvloeien ten aanzien van publieke en 

private partners. 

Tijdens het tweede deel van de studiedag zullen we, door middel van workshops, een aantal politiedomeinen bespreken, 

waarvan we verwachten dat ze op korte en middellange termijn steeds vaker met het gebruik van drones te maken zul-

len krijgen: openbare ordehandhaving, opsporing, verkeer en detectie/interceptie van drones. De workshops zullen op 

een zo interactief mogelijke manier gebracht worden, waarbij deelnemers kennis zullen maken met recente cases, goede 

praktijken, video- en fotomateriaal, etc. 

PROGRAMMA VOORMIDDAG 

Dagvoorzitter: Prof. dr. Wim Hardyns, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), UGent  

9u00:  Ontvangst met koffie en thee 

9u30:  Verwelkoming en inleiding door de dagvoorzitter 
Prof. dr. Wim Hardyns, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), UGent  

 DEEL 1: WETTELIJK KADER 

9u45: Wat mag en wat mag niet? 
Meester Thomas Christiaens, Advocaat bij Monnaert Law en Praktijkassistent Universiteit Hasselt 

10u20:  Toepassingen binnen de politiepraktijk 

Geert Smet, lid van de politionele werkgroep ‘Drones’ en korpschef Politiezone Voorkempen  

10u50:  Mogelijkheden tot interbestuurlijke en private samenwerking  

Tom De schepper, stafmedewerker politie en veiligheid, VVSG  

11u00:  Koffiepauze  

11u20:  DEEL 2: DEBAT OVER DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN DRONES 

Moderator: Wim Hardyns, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), Universiteit Gent 

 Panel:  

Meester Thomas Christiaens, Advocaat Monnaert Law en Praktijkassistent Universiteit Hasselt 

Geert Smet, lid van de politionele werkgroep ‘Drones’ en korpschef PZ Voorkempen  

Caroline Van Pelt, Responsible a.i. Safety Department - Aviation Inspectorate (gevraagd) 

Prof. Dr. Marc Cools, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), UGent  

Rob De Roo, Lector/Onderzoeker VIVES Luchtvaart   

12u35: Broodjeslunch 

LOCATIE: VIVES Kortrijk 

Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk - Auditorium Sociaal-Agogisch werk 

Routebeschrijving: zie http://www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=374.  



Centre for Policing and Security 

Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 95 € per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, 

de koffiepauzes, de documentatiemap, de publicatie en de netwerkdrink inbegrepen. 

Inschrijvingen met korting: 

Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat 

u structureel partner bent bij de online inschrijving.  

Individuele voltijdse onbezoldigde studenten: studententarief van 30 € per persoon (zonder boek).  

Publicatie: De deelnemers ontvangen het boek ‘Drones in 101 vragen’ (Uitgeverij Die Keure), inbegrepen in de prijs. 

Betaling: Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). 

Geef indien nodig aub het correcte emailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Kosteloos annuleren kan tot 

uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u dit uiterlijk 2 dagen voor 

de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfgeld 

verschuldigd.  

Inschrijving : online via de website van het CPS: www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=374 

ACCREDITATIE Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.  

Leden rechterlijke orde: Een aanvraag wordt ingediend bij het IGO voor de tenlasteneming van het  

inschrijvingsgeld. 

Info: Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent 

Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, e-mail: sec@policingandsecurity.be 

Website: www.policingandsecurity.be 

Ondernemingsnummer: BE 0449.873. 429 - Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3,  

B-1000 Brussel - Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEBB 
 

 

WERKGROEP 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

PRIJS EN INSCHRIJVING 

PROGRAMMA NAMIDDAG 

 

DOELGROEPEN Politie, magistratuur, lokale besturen (VVSG), defensie, academici, studenten, private veiligheidssector,… 

Studielijnen evenementen– en crisisbeheer en PPS van het CPS: Wim Hardyns, Evelien De Pauw, Fernand 
Hollevoet, Chris Bombeke, Alain Duchatelet, Alain Collier, Rob De Roo, Dimitri De Fré, Tom De Schepper, 
Kristof Philips, Erik Deleersnyder 

13u30-14u40: Eerste ronde workshops:  Elke deelnemer kiest één van de vier workshops 

14u50-16u00: Tweede ronde workshops: Elke deelnemer kiest één van de vier workshops 

Workshop 1: Domein openbare ordehandhaving (E3 Prijs Harelbeke) 
Jean-Louis Dalle, Korpschef politiezone Gavers (Harelbeke)   
Kristof Philips, Project & Solution Development Manager, Securitas  

Workshop 2: Domein Opsporing  
Magistraat (gevraagd) 
Kurt Desoete, Gerechtelijk directeur FGP West-Vlaanderen 

Workshop 3: Domein Verkeer (verkeersongevallen) 
Marc Bellens, Politiezone MidLim  
Philip Timmerman, onderzoeker BIVV  

Workshop 4: Interceptie en detectie van UAV’s 
Nico Busschaert - Kapitein-Commandant (OF-3) - ACOS Ops & Trg - Div Doctrine & Requirements  
Erik Deleersnyder, Business Development & Solutions Manager, G4S Belgium   

16u00:  Einde - Netwerkdrink  


