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Nieuwe wetgeving drones 
 
 
Baloise Insurance verzekert u conform ‘uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie 
van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande 
luchtvaartuigen’ en het Koninklijke Besluit van 08/11/2020 'tot uitvoering van 
uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en 
procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen'. 
  
Op die manier bent u automatisch verzekerd volgens de nieuwe reglementering, op voorwaarde 
dat u zich in regel stelt met de bepalingen van het nieuwe Koninklijk Besluit. Concreet betekent dit 
o.a. dat u, uw vennootschap of uw werkgever zich moet registreren als UAS-exploitant op het 
portaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart. Verder moet u het nodige doen voor de omzetting 
van uw vroegere attesten en bewijzen. Wij verzekeren uiteraard enkel vluchten die volledig 
conform de nieuwe wetgeving worden uitgevoerd. 

 

Kleine aanpassingen aan de Algemene Voorwaarden 0096-

1854B0000.01-01012020 
 

Om uw polis te aligneren met de nieuwe wetgeving, vindt u hieronder een aantal aanpassingen en 

verduidelijkingen aan uw Algemene Voorwaarden vanaf 31/12/2020. 

  

Voor wat betreft de drone is het niet langer noodzakelijk dat die ingeschreven wordt bij het Directoraat-

generaal Luchtvaart, tenzij het gaat om drones die gebruikt worden in de categorie ‘certified’. 

 

De term ‘exploitant’ wordt vervangen door de term ‘UAS-exploitant’ met als definitie: een natuurlijke 

persoon of rechtspersoon die vluchten uitvoert met of voornemens is vluchten uit te voeren met een of 

meer drones. 

 

Definitie ‘leerling-piloot’: een persoon die, in overeenstemming met de wetgeving, vluchten uitvoert in 

een veilig gebied met het oog op een praktische (zelf)training. 

 

Nieuwe definitie ‘piloot’: een persoon die over de wettelijk voorziene kwalificaties beschikt en die taken 

uitvoert die essentieel zijn voor de bediening van een drone en die de vliegbesturing van het op afstand 

bestuurde luchtvaartuig bedient tijdens de vlucht. 

 

Nieuwe definitie ‘verzekerde’: Worden beschouwd als verzekerde: 

a. u in uw hoedanigheid van bij het Directoraat-generaal Luchtvaart geregistreerde UAS-    

exploitant; 

b. de toegelaten piloot; 

c. de toegelaten leerling-piloot 

d. de dronewaarnemer. 

 

Algemeen: u bent niet langer verplicht om gebruik te maken van het Droneguide-platform voor klasse 

1A- en B-meldingen en klasse 1A-afwijkingsverzoeken. 


