
 

                                                                                                  

Op 23 november 2016 organiseert INNOS in samenwerking met het Belgisch 

Instituut Voor Verkeersveiligheid, de West-Vlaamse Politieschool (WPS), het 

West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-, Reddings-en 

Ambulancediensten (WOBRA), Brandweer Vereniging Vlaanderen en 

Noordzee Drones een studie- en demo dag omtrent drone toepassingen voor 

veiligheidsdiensten. 

Tijdens de voormiddag belichten plenaire presentaties diverse vragen en 

onderwerpen zoals het juridisch kader, opleidingen, problematiek van 

detectie en interceptie en Belgische onderzoeksprojecten. Tijdens de 

namiddag zullen diverse demonstraties mogelijke toepassingen voor 

veiligheidsdiensten demonsteren zoals het binnenvliegen in gebouw met 3D 

bril en camera, crowd control, opsporen en zoeken van brandhaarden met 

thermische camera’s, scannen van gebieden via toepassing 

photogrammetry… .  

Als organiserende instantie vragen wij een erkenning aan voor uren 

permanente en/of voortgezette vorming.  

Organisatie: INNOS vzw                                                                                                   

Tel: 050/40.45.41 - https://innos-center.be/  
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Programma 
08u30: Ontvangst met koffie en thee 

09u:  Prof. Dr. Marleen Easton, Voorzitter INNOS vzw                                                               
Verwelkoming door de dagvoorzitter 

09u05: Carl Decaluwé, Gouverneur West-Vlaanderen                                                   
Inleiding 

09u20 : Elwin Van Herck Extern expert DGLV / drone federatie BeUAS                
Wetgeving vliegen met drones 

09u45: Rob De Roo Lector/Onderzoeker VIVES luchtvaart                                                                                                                                               
Operationele evaluatie van humanitaire drone operaties. 

10u10: Wim Haelewyn Inspecteur van Politiezone Westkust                                                                                                                            
H2020 Project SAFESHORE: System for detection of Threat Agents in Maritime Border 
Environment. 

10u25: Koffiepauze 

11u00: Siete Hamminga CEO Robin Radar                                                                                 
“Heads Up": maatregelen tegen drones                                                                                                                                    

11:25: Tom Dejaeger, Director Tersec                                                                                                                                     
Tactical opbservation platform 

11u50: John Pyrgies  Founder SkyAngels                                                                                                                                                    
'Leading a terrorist attack with a drones swarm : Nightmare or reality?' 

12u15-13u15 Broodjeslunch 

 

 

 

13u15-16u30 Demo’s 

Demo 1: First person view in de brandtoren                                                                       
Demo 2: Flir thermische camera op de falcon 8 met branddetectie                                                                          
Demo 3: Connectie Skyhero CPOPS en camera’s Tersec                                                                          
Demo 4: Drone detectie (Robin Radar)                                                                                 
Demo 5: Toestel ambulance drone met AED                                                                       
Demo 6: Waterdichte search and rescue drones                                                                                                                                                                          

Inschrijving 
De deelnameprijs bedraagt 150 euro per deelnemer. In de inschrijving zijn de 

kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes, documentatie en de 

netwerkdrink inbegrepen.  

INNOS-partners krijgen een korting van 55 euro en betalen 95 euro. 

Inschrijven kan via volgende URL, politiemedewerkers vermelden ook hun 

identificatienummer indien dit van toepassing is. De factuur met 

deelnameprijs wordt nadien verstuurd. Eens dit volbracht is, is de inschrijving 

definitief.  

 https://goo.gl/forms/qUEcwIBjfBaMI0Tm1   

https://goo.gl/forms/qUEcwIBjfBaMI0Tm1

