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Drone-operaties in de nabijheid van EBDT 

Het vliegveld van Schaffen behoort toe aan de militaire overheid, en wordt gebruikt voor opleiding 

en trainingen valschermspringen. Als het algemene regel wordt het vliegveld tijdens de weekends en 

wettelijke feestdagen gebruikt door burgerclubs: zweefvliegen, motorvliegen, parachutespringen en 

modelvliegen. Het beheer van het terrein tijdens de operaties van de burgerclubs wordt gedaan 

door Diest Aero Club. Zij is dan het contactpunt voor alle afspraken in verband met drone-vluchten. 

De periodes waarop het terrein door de burgerclubs gebruik wordt liggen echter niet helemaal vast: 

• Het is mogelijk dat er militaire activiteiten zijn gedurende de weekends, en dat bijgevolg het 

terrein niet ter beschikking is voor de burgerclubs. Normaal zijn deze periodes op voorhand 

vastgelegd, maar in crisissituaties kan dit op zeer korte termijn beslist worden. 

• Indien er geen militaire activiteit is op bepaalde weekdagen is het mogelijk dat het terrein 

gebruikt wordt door de burgerclubs, eventueel gedurende een beperkt aantal uren. Ook hier 

zijn er periodes die op voorhand vastgelegd zijn, en periodes die op zeer korte termijn 

bepaald worden. 

Wij onderscheiden daarom twee situaties: 

A. Gedurende de periode dat het terrein gebruikt wordt voor militaire operaties hebben wij geen 

enkele bevoegdheid. Voor alle drone-activiteiten moet u dan contact nemen met de lokale 

militaire overheid of met het SPACC. Het gaat in dat geval over alle activiteiten binnen de EBR03, 

zoals beschreven in AIP ENR 5.1. 

Nochtans vragen wij u dat u ons voor elke activiteit op de hoogte brengt van alle afspraken die 

gemaakt werden met de militaire overheid of het SPACC, vermits het mogelijk is dat wij 

toestemming krijgen om het terrein te gebruiken terwijl er eventuele drone operaties aan de 

gang zijn. Uw contactgegevens zijn daarbij noodzakelijk. Indien de drone activiteiten 

plaatsvinden binnen een straal van 2 nm rond het terrein, en naar onzes inziens hinderlijk zijn 

voor onze activiteiten, kunnen wij deze activiteiten laten stileggen. 

Houd er ook rekening mee dat een toelating van het SPACC enkel een advies geeft in verband 

met het vliegen in de EB R03, terwijl die actief is. Een toestemming van het SPACC houdt dus 

geen automatische toestemming in van Diest Aero Club, er is geen enkele coördinatie tussen het 

SPACC en Diest Aero Club. 

B. Voor alle activiteiten binnen een straal van 2 nm rond het terrein die gepland zijn in de periodes 

dat het terrein ter beschikking is van de burgerclubs moet u de aanvraag indienen bij Diest Aero 

Club. U zal dan van ons een antwoord krijgen, eventueel met een aantal voorwaarden. Elke 

toelating wordt gegeven onder het strikte voorbehoud dat er geen militaire activiteiten zullen 

plaatsvinden op het moment van de geplande drone-vluchten. Indien er toch militaire 

activiteiten zouden plaatsvinden, kunnen de drone-operaties enkel doorgaan mits een 

bijkomende toelating van de lokale militaire overheid. 

Diest Aero Club kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor verliezen 

voortvloeiend uit een annulering van een voorafgaandelijke toelating ten gevolge van de situaties 

beschreven in punten A en B hierboven. 

De burgerlijke operaties zijn enkel mogelijk vanaf het begin tot het einde van “civil twilight”, zie de 

tabel GEN 2.7 in de Belgische AIP. Voor drone operaties buiten die tijden moet bijgevolg nooit 

toestemming gevraagd worden aan Diest Aero Club. 
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Toelatingen voor drone operaties rond het terrein van Schaffen-Diest 

Referentie: Ministerieel Besluit van MB van 24/12/2020 

Gedurende militaire operaties 

➢ EBR03 is actief, er moet voldaan worden aan artikel 15 om in dit gebied te vliegen. De toelating 

moet aangevraagd worden aan SPACC 

➢ Toelating melden aan Diest Aero Club via pleincdt@dac.be. 

Buiten uren van militaire operaties: 

EBR03 is niet actief, artikel 19 is van toepassing: er moet toelating gevraagd worden aan Diest Aero 

Club voor drone-operaties binnen een straal van 2 nm (3,7 km) rond het vliegveld. 

Aanvragen aan Diest Aero Club dienen per email te gebeuren via pleincdt@dac.be minstens 7 dagen 

voor de activiteit. 

In de aanvraag moeten volgende gegevens opgenomen worden: 

• Een kaart waarop het gebied waarbinnen de activiteit plaatsvindt aangeduid wordt. 

• De maximale hoogte boven de grond waarop de drone zal vliegen, 

• De tijden van de operaties, 

• Eventuele bijzonderheden of andere nuttige informatie, 

• De identiteit en de contactgegevens van de verantwoordelijke van de drone operaties, 

• Het telefoonnummer van de drone-operator. De drone operator moet bereikbaar zijn op dit 

nummer vanaf minstens een uur voor de geplande operaties tot het einde ervan. 

U zal een antwoord ontvangen per email. Of de drone-activiteit kan doorgaan en welke 

voorwaarden er gesteld worden zal afhangen van de plaats en het tijdstip van de activiteiten. In het 

algemeen kunnen we stellen dat operaties op meer dan 1,5 km van het vliegveld of operaties die 

plaatsvinden voor 9 uur ’s morgens geen probleem zullen opleveren. Voor operaties in de 

onmiddellijke nabijheid van het vliegveld en gedurende de normale tijden van activiteit kan het zijn 

dat deze niet, onder zeer strikte voorwaarden, of enkel onder voorbehoud toegelaten kunnen 

worden, afhankelijk van de weersomstandigheden op de dag van de operaties.  

Uitvoeren van de operaties 

Vooraleer de operaties te beginnen moet contact genomen worden met het nummer van de 

vliegveldoverste van dienst voor de burger-operaties: 0473/51 52 70. 

Dit nummer is enkel actief gedurende tijden dat Diest Aero Club actief is. Wanneer u geen antwoord 

krijgt op dit nummer kan u veronderstellen dat de burgerclubs niet actief zijn. 

Contactgegevens Diest Aero Club 

• Hoofd-terreinoverste: 

Luc Beerts, email beerts.l@skynet.be, telefoon 015/23.44.59  -  0478/21.30.61 

• Algemeen email adres 

 pleincdt@dac.be (hoofd-vliegveldoverste en alle adjuncten) 

• Terreinoverste van dienst 

0473/51.52.70 (enkel actief gedurende de operaties van Diest Aero Club) 
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