Eerste Belgische producent van drones met goedkeuring van de DGLV
(Directoraat-Generaal voor de Luchtvaart)
Op 25 april 2016 gaat de wetgeving die de commerciële exploitatie van drones reglementeert
van start. De reglementering in het Koninklijk Besluit zorgt ervoor dat AltiGator de eerste
Belgische producent wordt van drones, erkend door de DGLV.
Op 15 april, na twee jaar voorbereiding, werd het Koninklijk Besluit omtrent het gebruik van
drones gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Vandaag treedt deze in werking.
Naast de voorwaarden voor het verkrijgen van een bewijs van
bevoegdheid tot besturen én het recht op de commerciële exploitatie van
drones , stelt de wet ook criteria op voor het goedkeuren van het toestel.
Deze maatregelen verzekeren dat de activiteiten met drones uitgevoerd
worden door professionele vakmensen, die over materiaal beschikken dat
goedgekeurd is door de luchtvaartautoriteiten en de veiligheid van het
gebruik garanderen.
AltiGator, pionnier in de burgerlijke drones

AltiGator is een Belgische onderneming gesitueerd in Wallonië en actief in deze sector sinds
2011. Ze maakt deel uit van de eerste fabrikanten die telegeleide luchtvaartuigen aanbiedt in
Frankrijk. Hierdoor beschikt AltiGator reeds over een beduidende ervaring in het produceren van
drones.
De goedkeuringen, verkregen door de Franse
luchtvaartautoriteiten, hebben er voor gezorgd dat
sommige instellingen, inclusief Belgische, specifieke
vergunningen kregen van de DGLV om drones van
AltiGator te gebruiken, bijvoorbeeld de SPW
(Département de l’aménagement du territoire) en de
ILVO ( Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek).
De door de wet bepaalde voorschriften zorgen ervoor
dat de AltiGator drones, die reeds goedgekeurd werden in Frankrijk, automatisch goedgekeurd
worden voor het gebruikt in het Belgische luchtruim. Dit maakt AltiGator de eerste Belgische
fabrikant van drones goedgekeurd door de Belgische luchtvaartautoriteiten (DGLV).
Opstart van de commerciële activiteiten

Van zodra men over een vliegbrevet beschikt, is kiezen voor AltiGator kiezen voor een
onmiddellijke operationele drone. Al de mogelijkheden die drones aanreiken zijn nu ook
uitvoerbaar in Belgie zoals thermografie, spectografie via luchtwegen, fotos, 3D laserscanning,
industriële inspectie enz.
De kwaliteit, efficiëntie en betrouwbaarheid van het
AltiGator systeem zijn niet meer in vraag te stellen. Dit
blijkt uit de vele internationale partners van het bedrijf;
INRA, IRSTEA, Noorse instelling van kustwacht, L’avion
Jaune, Universiteit van Aberystwyth, Hellenic Rescue
Team, Universiteit van Gävle, het nationaal instituut van
wetenschappelijkonderzoek van Québec enz.

