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Aanvraag landen/opstijgen Helikopter 

EBR54  

 

 HKD 42b 
09/2021 

 

Algemene bepalingen: 

• Voor elke ‘landing’ of ‘take off’ in de haven is een individuele goedkeuring van de Havenkapitein vereist.  

• Elke vlucht dient, samen met alle benodigde documenten, minstens 3 werkdagen op voorhand bij PA (Port Authority) 

via geozone@portofantwerp.com aangevraagd te worden 

• Het is de aanvrager zijn verantwoordelijkheid om in regel te zijn met alle betrokken Autoriteiten (BCAA, skeyes, ….) 

voor het indienen van deze aanvraag. 

• Voor het betreden van het luchtruim (ook opstijgen) verwittigt men de Port Authority Supervisor: 03/229 67 33, ook 

het einde van de vlucht (verlaten luchtruim of landing) wordt via deze weg gemeld. 

BEPERKINGEN EN BIJKOMENDE VOORWAARDEN 

• Er wordt enkel overdag gevlogen bij goede zichtbaarheid en bij niet extreme weersomstandigheden 

• Er mag niet gevlogen worden boven tankinstallaties en petrochemische bedrijven 

• Baan- of scheepvaartverkeer mag niet gehinderd worden 

• Er mogen geen openbare wegen afgesloten worden 

• De toelating is éénmalig, wordt voorlopig verleend en is altijd herroepbaar door de havenautoriteiten 

• De land- en opstijglocaties zijn afgebakend, vrij van vuil en voorwerpen om schade te voorkomen en voorzien van alle 

noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. 

 

Aanvrager  

 Naam        

 E-mailadres        

 Tel / GSM       
 

Helikopter 

 Merk en Model 

toestel 
      

 Call sign toestel       

 Maximale Lengte 

over alles 
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GEPLANDE ACTIVITEITEN 

 
 Datum       Uur van       Tot       

 - Doel van de vlucht – beschrijving van de opdracht 

      

 - Vluchtplan en landingsplaats op kaart bijgevoegd (duidelijke aanduiding op kaart)  ja  

 

 
- Bovenop het vluchtplan vragen we ook de opgave van de zone waarin men lager dan 500ft zal 

vliegen dit laat ons toe om voor drones een no fly zone te creëren. (voorkeur in KML formaat of 

duidelijke aanduiding op luchtfoto/kaart) 

 ja  

 - Voldoet aan de minimum eisen om te landen-opstijgen buiten luchthaventerreinen  ja  

 - Toelatingen BCAA werden toegevoegd)  ja  

    

TOESTEMMING 

Toestemming van de concessionaris(sen) en/of terreineigenaar(s)  

(schriftelijk akkoord/mail bijvoegen of ondertekening aanvraagformulier) 

Ja, naam Terminal:       

naam verantwoordelijke:       

functie verantwoordelijke:       

Handtekening 

       

 

DATUM EN HANDTEKENING AANVRAGER 

Datum:       

Handtekening 

       

 

 

Handtekening 

       

 

TOELATING HAVENKAPITEIN 

Naam:       

Handtekening 

       

 

 

 

Handtekening  

       

 

 

 

 

 

 


