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1. MARKTCIJFERS EN VOORUITZICHTEN 

Diverse bronnen en studies voorzien een zeer sterke groei in de sector van professionele toepassingen 
voor luchtdrones. Vandaag de dag is het echter moeilijk de markt op middellange termijn met grote 
zekerheid te kwantificeren. 
Cijfers en voorspellingen in verschillende studies lopen nogal uiteen en zijn moeilijk te vergelijken. 
Bovendien is het moeilijk een onderscheid te maken tussen de markt voor militaire drones, commerciële 
drones en recreatieve/vrijetijdsdrones. 
 
Op wereldvlak  
 
Het Duitse onderzoeksbureau Drone Industry Insights verwacht in een recente studie dat de branche voor 
commerciële drones over vijf jaar wereldwijd goed is voor een omzet van 38 miljard euro, ruim twee keer 
meer dan de huidige 16 miljard. 
 
Een studie daterend van 2017 door de Boston Consulting Group voorspelt dat de sector, inclusief 
recreatieve drones, $ 37 miljard in 2035 en $ 50 miljard in 2050 zou bereiken (iets meer dan $ 30 miljard 
in de VS, de rest in Europa). 
 
Op Europees vlak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron : www.consilium.europa.eu/fr/policies/drones/ 

 
 
De Europese Commissie voorspelt dat de Europese dronesector tegen 2035: 

• voor meer dan 100.000 directe banen zal zorgen 
• een economisch effect van meer dan € 10 miljard per jaar zal hebben, voornamelijk in diensten. 
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Volgens een studie van Sesar (European Drones Outlook Studie, 2016) zal tegen 2050 het aantal drones 
voor professionele doeleinden in Europa oplopen tot 400.000. 
 
Waaronder: 

• 100.000 drones voor de landbouwsector (precisielandbouw, verhoging rendement, biologische 
landbouw, …) 

• 10.000 drones voor de energiesector (risicobeperking voor personeel en infrastructuur door 
preventieve onderhoudsinspecties) 

• 100.000 drones voor transport van producten (voor dringend bestellingen van producten vb. 
medisch vervoer van organen, bloed, …) 

• 50.000 drones voor de openbare veiligheid (civiele bescherming en humanitaire missies) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frankrijk 
 
Volgens een studie van het bureau Oliver Wyman zou de civiele markt in Frankrijk zou tussen 25% en 
40% van de wereldmarkt kunnen vertegenwoordigen in 2025. 
 
Dit komt enigszins overeen met wat Stéphane Morelli, tot in mei 2018 president van de Fédération 
professionnelle du drone civil (FPDC), in een interview verklaarde: "Het zakencijfer van de professionele 
drones bedroeg in 2016 € 160 miljoen in Frankrijk. De dronesector in Frankrijk ging van start in 2012 en 
kende jaarlijks een vooruitgang van 20 tot 30% “. 
In 2020 zou de sector in Frankrijk een zakencijfer van 700 miljoen euro moeten bereiken.  
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De Franse dronemarkt ondergaat een snelle verandering en evolutie. Enkele jaren geleden heeft Frankrijk 
een fase van exponentiële groei van nieuwe bedrijven gekend. Frankrijk was dan ook het eerste land in 
Europa met een specifieke regelgeving voor de dronesector. Vanaf 2017 is er duidelijk een kentering 
gekomen. 
 
Frankrijk telde 1800 bedrijven in de civiele dronesector in 2013, kende een piek in 2017 met 6000 bedrijven 
maar in 2018 bleef het aantal spelers gelijk.  
 
De laatste jaren zijn een groot aantal Franse fabrikanten verdwenen (o.a. probleem financiering en een 
wetgeving die eerder belemmerend werkt voor ontwikkeling van nieuwe toepassingen). Dit in 
tegenstelling tot landen zoals China of de VS, waar de wetgeving wordt opgesteld nadat toepassingen 
werden getest. In Europa moet bij het testen reeds rekening gehouden worden met een aantal 
reglementeringen. Niet stimulerend dus voor nieuwe ontwikkelingen. 
 
De productie van droneplatforms wordt momenteel gedomineerd door China (met de wereldmarktleider 
DJI) en Amerikaanse fabrikanten.  
 
Het professionele civiele drone-ecosysteem in Frankrijk wordt gedomineerd door kleine en middelgrote 
ondernemingen. Volgens de gegevens van DGAC vertegenwoordigde de sector op nationaal vlak, in 2018, 
10.000 banen en 9.700 professionele drones. De exploitanten/uitbaters van drones zijn voornamelijk kleine 
en middelgrote ondernemers, sommige met weinig of geen omzet. 
 
Houd echter ook in gedachten dat grote luchtvaart-en militaire groepen zoals Airbus, Safran, 
Thales, of Dassault, die niet voorkomen in de tellingen van DGAC, actief bezig zijn op de 
markt voor civiele drones of er de ontwikkeling van stimuleren, althans door hun O&O-activiteiten. 
 
De investeringen van deze grote luchtvaartspelers in drones vertegenwoordigen echter een 
marginaal deel van hun budget.  Exclusief de hierboven genoemde grote groepen, vertegenwoordigt het 
"fabrikanten"-deel van de sector, volgens een schatting van de DGAC, ongeveer 1.000 banen in heel 
Frankrijk en slechts twee grote bedrijven, namelijk:  
 

• Parrot, in de regio Parijs 
Het Franse Parrot blijft het hoofd boven water houden. Ondanks een grote terugval van zijn 
recreatieve drones probeert de Franse marktleider het verlies te compenseren met de ontwikkeling 
van drones voor commerciële doeleinden. 
 

• Delair Tech, in Toulouse 
Deze fabrikant blijft, dankzij nieuwe ontwikkelingen en recent ook een partnership met het Chinese 
DJI , een sterk bedrijf. 
 

Alle andere Franse fabrikanten vertegenwoordigen in de meeste gevallen minder dan 20 banen.  
 
De Franse dronesector ontwikkelt zich echter verder en wordt gestructureerder maar blijft fragiel.   
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80 procent van de Franse bedrijven hebben een zakencijfer van minder dan 100.000 euro. Er is meer 
toenadering tussen de bedrijven maar de grootste uitdaging is toch de technologische innovatie. 
 
Een aantal (ex) fabrikanten van drones hebben zich inmiddels toegespitst op databehandeling. 
Daar liggen volgens Jean-Marc Grolleau (president van de Franse drone-cluster Aetos) de opportuniteiten 
voor Europese bedrijven. 
  
De belangrijkste toepassingsgebieden van civiele drones waarvan is vastgesteld dat zij een groot 
groeipotentieel hebben zijn: 
 

✓ Energie / water / spoor: inspectie en onderhoud van netwerken en apparatuur zoals olieplatforms, 
kerncentrales, dammen, windturbinebladen 

✓ Civiele veiligheid: bewaking van grenzen, rampgebieden, crisissituaties, … 
✓ Agronomie: inspectie van teelten en zelfs behandeling door gelokaliseerde besprenkeling van 

fytosanitaire producten 
✓ Bouwsector en openbare werken: inspectie en onderhoud van gebouwen, kunstwerken, vooral als 

ze moeilijk toegankelijk zijn, site monitoring 
✓ Cartografie 
✓ Verzekeringssector 
✓ Logistiek 
✓ Databeheer – Software – Artificiële Intelligentie 

 
Nouvelle-Aquitaine (met hoofdplaats Bordeaux) was de eerste regio in Frankrijk die overtuigd was van 
het potentieel van een dronesector en de intelligente mobiliteit. Innovatie in deze sectoren is een belangrijk 
argument geworden in het aantrekken van nieuwe bedrijven.  
 
De regio was één van de eerste Europese regio's die op 1 september 2018 het akkoord ondertekende voor 
het project ‘Urban Air Mobility’ dat bedoeld is om met luchtmobiliteit op het grondgebied van de 
metropool Bordeaux en in andere steden van Nouvelle-Aquitaine te experimenteren. Behalve de 
metropool Bordeaux zijn ook Eurocontrol en Airbus betrokken in dit project Airbus is vertegenwoordigd 
door zijn projectleider van het EIP-SCC (European Innovation Partnership - Smart Cities and Communities). 
 
Gerelateerd aan de opkomst van drones zal ook de antidrone markt aan belangrijkheid winnen. 
Dit om risico’s te vermijden met bv. ongeregistreerde drones, drones die zonder toestemming over 
gevoelige sites vliegen, drones die de privacy van burgers in gevaar brengt enz. … 
Innovatie in deze sector biedt wellicht een groot potentieel tijdens de komende jaren. 
 
Het European Skyopener Project wil oplossingen voorstellen om de risico's van het gebruik van drones te 
verminderen. Risicobeperking leidt tot lagere kosten in verband met verzekeringspremies. Het 
verminderen van de lucht- en landrisico's in verband met het gebruik van drones kan ook een vergunning 
voor operaties in eerder verboden scenario's mogelijk maken. Deze twee factoren zullen bijkomende 
marktkansen bieden voor civiele toepassingen. 
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2. REGLEMENTERING 

2.1 DE EUROPESE WETGEVING 

De Europese Commissie heeft op 24 mei 2019 de definitieve Europese regelgeving aangenomen. Deze 
werd op 11 juni 2019 in definitieve vorm gepubliceerd. De lidstaten moeten de Europese regelgeving nu 
implementeren.  
 
Er komen 3 categorieën van vluchten: de open, de specifieke en de gecertificeerde categorie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vooral voor de open categorie, nu de recreatieve dronevliegers, gaat er veel veranderen. Binnenkort moet 
namelijk elke drone zwaarder dan 250 gram of met een camera aan boord een unieke ID hebben, zodat 
hij snel geïdentificeerd kan worden door de ordediensten. Voor eigenaars van drones die meer dan 900 
gram wegen, komt er een verplicht dronebrevet dat te bekomen is na een theorie-opleiding en examen.  
 
Overgangsregeling 
Er is weliswaar sprake van een overgangsregeling. De bedoeling is dat in juni 2021 alle nationale 
vergunningen, certificaten en ontheffingen zijn omgezet naar het nieuwe Europese stelsel. Ook moeten in 
2021 alle zones met additionele vliegbeperkingen door de nationale autoriteiten zijn gedefinieerd.  
 
Dronevliegers zullen zich vanaf dat moment ook verplicht moeten gaan registreren. Eén van de 
belangrijkste voordelen van de nieuwe regelgeving is dat men ook over de grens kan vliegen als men 
eenmaal geautoriseerd is in het land van herkomst. 
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Het huidige systeem van regelgeving bemoeilijkt immers de grensoverschrijdende handel in deze 
groeiende sector. Hoewel zware drones onder algemene EU-luchtvaartregels vallen, zijn onbemande 
vliegtuigen met een gewicht van minder dan 150 kg op nationaal niveau gereguleerd.  
 
De nieuwe regels zijn van toepassing op alle drone-onderdelen, inclusief motoren en afstandsbedieningen, 
om ervoor te zorgen dat handelaren en fabrikanten de veiligheid, privacy, persoonlijke gegevens en het 
milieu respecteren.   
 
Daarnaast moeten nieuwe drones worden ontworpen met het oog op het tot een minimum beperken van 
geluid- en luchtvervuiling.   
 
De nieuwe regels treffen niet alleen de gebruikers van drones, ook dronefabrikanten krijgen te maken met 
de eisen vanuit de Europese Unie. Het CE-keurmerk vereist een geofencingsysteem, een techniek die ervoor 
moet zorgen dat een drone niet kan opstijgen in de buurt van vliegvelden en andere no-fly zones. Verder 
moet iedere drone die in de EU wordt verkocht, voorzien zijn van een klasse-aanduiding. Het idee is dat 
er vier verschillende klassen drones komen, C0 tot en met C4, waarbij er voor elke gewichtsklasse andere 
eisen gelden. 
 
Meer informatie over de Europese wetgeving:   
 

➢ https://dronerules.eu/nl/ 
 
De nieuwe regelgeving kan via de volgende links in definitieve vorm en in alle Europese talen bekeken 
worden: Commission Delegated Regulation (EU) 2019/945 & Commission Implementing Regulation (EU) 
2019/947. 
 

➢ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R0945 
➢ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0947&from=EN 

 
Voor details voor de Europese wetgeving en richtlijnen verwijzen we ook naar de Vlaamse sectorfederatie 

EUKA. Op hun website kan u alle publicaties van de Europese commissie met betrekking tot de 

dronereglementering downloaden.  

 

➢ https://euka.org/drone-wetgeving/ 

• Technische richtlijnen en categorie-indelingen: NL – ENG 

• Regelgeving voor operatoren en gebruikers: NL – ENG 

 

https://dronerules.eu/nl/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019R0945
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0947&from=EN
https://euka.org/drone-wetgeving/


 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
15.11.2019 De professionele civiele dronesector in Frankrijk pagina 9 van 37 

2.2 FRANSE WETGEVING 

Tijdens de overgangsperiode tot de definitieve implementatie van de Europese wetgeving blijven de 
nationale wetgevingen van toepassing. 
 
In Frankrijk is de wetgeving rond verboden terreinen iets soepeler dan in België. Je mag met een drone 
overal vrij vliegen buiten de steden en de bebouwde zone met een maximumhoogte van 150 meter en 
een maximumgewicht van 2 kg. Ook is een akkoord vereist van de eigenaar van het terrein waarboven 
de drone wenst te vliegen.  
 
Het is verboden om met een drone te vliegen over de ‘sites sensibles’, dat wil zeggen de gevoelige zones 
zoals een nucleaire centrale, industriële terreinen en militaire terreinen. De natuurreservaten zijn vaak 
ook verboden te betreden met een drone om de rust van de planten en dieren te behouden.   
Daarnaast zijn ook de wegen en machinefabrieken verboden terreinen evenals luchtvaartterreinen en 
zones die dienen voor het opstijgen en landen van vliegtuigen en helikopters. 
Het recht om ergens wel te mogen vliegen met een drone, staat niet onmiddellijk gelijk aan het recht om 
in die zone te filmen. De rechten in verband met beelden en privacy moeten steeds gerespecteerd worden.   
 

Een piloot van een professionele drone daarentegen, kan wel een specifieke toelating voor een dronevlucht 
aanvragen op verboden terrein. Dit moet in het kader zijn van een specifieke missie met een duidelijk, op 
voorhand beslist, vliegplan.  
Aanvragen moeten ingediend worden bij de prefectuur van de betrokken regio. 
Aanvragen voor verboden zones in verband met de luchtvaart worden door de DGAC (Direction Générale 
de l’Aviation Civile) onderzocht. 
 

Professionele dronepiloten moeten zich registreren op een officieel platform, Alpha Tango:  

➢ https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr 
 

Ook eigenaars van recreatieve drones zwaarder dan 800 gr moeten zich registreren. 
 
Al sinds september 2018 was een training verplicht om een apparaat van meer dan 800 gram te besturen. 
Voor geslaagde testen levert de DGAC een certificaat af. Voor professionele externe piloten van civiele 
drones is de regelgeving ook gewijzigd sinds 1 juli 2018.  
 
Voor meer informatie over de formaliteiten voor professionele dronepiloten: 

➢ www.ecologique-solidaire.gouv.fr/drones-usages-professionnels#e2 
 
Voor meer informatie over de Franse wetgeving verwijzen we naar de website van de beroepsvereniging:  

➢ www.federation-drone.org/les-drones-dans-le-secteur-civil/la-reglementation-francaise/ 

https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/drones-usages-professionnels#e2
http://www.federation-drone.org/les-drones-dans-le-secteur-civil/la-reglementation-francaise/
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2.3 DRONEDETECTIE EN ANTI-DRONESYSTEMEN 

Beveiliging tegen incidenten met drones is een actueel onderwerp bij de verschillende stakeholders. De 
Europese reglementering voor het gebruik van drones mag dan al een realiteit zijn, wat betreft de 
beveiliging tegen drones werden er tot nu toe weinig of geen beslissingen genomen. Ongeacht of het met 
opzet gebeurt of door technische problemen of door de incompetentie of nalatigheid van de dronepiloten, 
een coherente aanpak van het probleem wordt dringend. 
 
Begin oktober 2019 zaten Eurocontrol en de ACI (Airport Council International) samen om de beveiliging 
van luchthavens tegen drone-aanvallen of incidenten te bespreken teneinde een doelgericht stappenplan 
op te stellen en antwoorden proberen te formuleren op het grote aantal vragen dat de 
verantwoordelijken van luchthavens zich stellen. 
 
Geen eenvoudige opdracht wetende dat de luchthavens het gebruik van drones willen intensifiëren voor 
bv. inspectie van pistes en vliegtuigen en tegelijkertijd voor de opdracht staan om hun luchthavens te 
beveiligen tegen ongeautoriseerde drones of andere incidenten met drones. 
 
Het zal dus een moeilijke evenwichtsoefening worden op enerzijds een veilig luchtruim te 
behouden/creëren ondanks een intensiever gebruik van drones. De toepassingen voor commerciële drones 
zullen immers in naaste toekomst snel evolueren en uitbreiden.  
 
Zal elke luchthaven en/of elk land zijn eigen actieplan en reglementering uitwerken, of zal er een coherente 
aanpak op Europees vlak komen? Wie gaat het onderzoek naar innovatie anti-drone systemen 
financieren? De luchthavens? De nationale overheden? Europa?   
 
Een eerste actieplan op Europees niveau werd recent in gang gezet door de EASA (European Aviation 
Safety Agency). In eerste instantie zal het vooral gaan over het verzamelen van data waaruit dan 
conclusies kunnen getrokken worden. Het is alleszins een eerste stap naar een Europese aanpak. 
Eurocontrol zal ook trachten de fabrikanten en operatoren van drones beter te betrekken bij het anti-
drone project. 
 
De grote constructeurs van vliegtuigen (vb. Airbus) zijn zelf ook actief bezig met het onderzoeken van 
drone-detectiesystemen om de commerciële lijnvluchten veilig te houden. 
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2.4 5G – STAND VAN ZAKEN IN FRANKRIJK 

Frankrijk bereidt zich actief voor op de komst van 5G en heeft de ambitie om een leiderspositie in te 
nemen binnen Europa. Deze nieuwe generatie mobiele telecom zal innovatie in de dronesector sterk 
activeren. 
 
De bevoegde instantie in Frankrijk is de Autorité de régulation des communications (ARCEP) 
 

➢ www.arcep.fr/ 
 
Om alle spelers - exploitanten, industriëlen, start-ups - in staat te stellen te anticiperen op de komst van 
5G, opende Arcep begin 2018 een "5G-pilotenloket”. Arcep verleent vergunningen voor het gebruik van 
frequenties in de voor 5G beoogde frequentiebanden.  Het aantal experimenten in Frankrijk zijn legio. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Autorité www.arcep.fr 

 

Via onderstaande link kan u alle projecten en testzones vinden met namen van providers en betrokken 
industriëlen en overheidsinstanties. 
 

➢ www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/experimentations-5g-en-
france/tableau-deploiements-5g.html. 

http://www.arcep.fr/
http://www.arcep.fr/
http://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/experimentations-5g-en-france/tableau-deploiements-5g.html
http://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/experimentations-5g-en-france/tableau-deploiements-5g.html
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Het tijdschema voor de uitrol van 5G in Frankrijk wordt als volgt ingeschat: 
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3. STRUCUUR VAN DE DRONESECTOR - WAARDEKETEN 

 
De drone-cluster Aetos (inmiddels opgenomen in de lucht- en ruimtevaartcluster en competitiviteitspool 
Aerospace Valley) heeft een goed overzichtelijk schema opgesteld met de waardeketen van de dronesector 
in Frankrijk. 
 
Het geeft een duidelijk beeld van de talrijke diverse stakeholders die betrokken zijn bij de sector en op 
welke manier ze met elkaar verbonden zijn.  
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4. FRANSE BEDRIJVEN (FABRIKANTEN EN DIENSTVERLENERS) 

 
Onderstaand schema geeft een goed overzicht met namen van de belangrijkste Franse stakeholders in de 
dronesector: fabrikanten, exploitanten, federatie, clusters, competitiviteitspolen, grote opdrachtgevers 
(SNCF, Engie, Rte, GRT Gaz, Enedis, Vinci, …), belangrijke industriëlen uit lucht- en ruimtevaartindustrie  
(Safran, Airbus, Thales), onderzoeksorganisaties (vb. Onera), universiteiten en hogescholen, advocaten en 
verzekeraars, evenals staatsorganisaties zoals de luchtmacht en de algemene directie voor de civiele 
luchtvaart. 

 
 

Bron : IAU îdF – La Filière drones en Île-de-France / septembre 2018 
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Een aantal bedrijven vermeld in het bovenvermelde schema hebben inmiddels de boeken neergelegd.   
 

- Xamen, een kleine constructeur uit Pau verdween einde 2018 van het toneel. 
- Aininov: de pionier van de agrarische drone heeft,  in overleg met zijn aandeelhouder, de 

Parrot Group, het einde van zijn activiteiten aangekondigd op 31 juli 2019. 
 

De ‘Conseil pour les drones civiles’ is een publiek-privaat instantie opgericht in 2015 op initiatief van de 
DGA. Deze raad wil bijdragen aan de structurering van de sector en in het bijzonder de dialoog 
organiseren tussen al stakeholders in Frankrijk.  
 

➢ www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conseil-drones-civils 
 
 

4.1 FABRIKANTEN VAN DRONES 

Zoals reeds eerder aangegeven wordt de sector momenteel op wereldvlak gedomineerd door niet-
Europese fabrikanten. 
 
De Franse drone-industrie heeft een grondige metamorfose meegemaakt de laatste jaren. 
Een aantal kleine drone-fabrikanten werden opgekocht door o.a. Parrot, andere hebben zich inmiddels 
toegelegd op de verwerking van data, anderen aarzelen niet om partnerships af te sluiten met 
internationale bedrijven. 
 
Een beknopt overzicht van de Franse fabrikanten. 
 
➢ Parrot  - www.parrot.com 
 
Het bedrijf was een Europese pionier voor recreatieve/vrijetijdsdrones. Het bedrijf heeft inmiddels te lijden 
onder de opkomst van concurrenten van wereldformaat, het Chinese DJI op kop. In 2018 noteerde Parrot 
een spectaculaire daling van de verkoopcijfers en de directie was genoodzaakt om een drastisch 
herstructureringsplan door te voeren. 
 
De professionele drones vertegenwoordigen een kleiner aandeel in de productie van Parrot, maar 
niettemin blijft deze sector beloftevol en kende tijdens het laatste trimester van 2018 een lichte stijging 
van 5%. 
 
Parrot kocht een aantal kleinere Franse bedrijven op, zowel fabrikanten van drones als ontwikkelaars van 
software of accessoires voor drones. Op die manier probeert de groep zijn positie in de professionele 
dronesector te vrijwaren. 
 
De professionele dronedochterondernemingen (40% van de omzet van de groep) behaalden in 2018 een 
omzet van € 43,6 miljoen, een stijging van 5%. De verkoop van software en services steeg met 24% tot € 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conseil-drones-civils
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25,2 miljoen. Opbrengsten van apparatuur bedroegen € 18,4 miljoen, de daling van de jaaromzet (-14%) 
weerspiegelt de vertraging bij de lancering van de nieuwe generatie drone met vaste vleugels. 
 
Bedrijven die inmiddels werden opgekocht door Parrot of waarin Parrot een grote participatie heeft: 
 

▪ Sensefly - www.sensefly.com/ 
Franse fabrikant van de populaire eBee-drone voor cartografie. 
Volgens de database van de Franse DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) van 
professionele UAV-exploitanten is de mapping drone van SenseFly de marktleider in 
Frankrijk binnen de commerciële drones met vaste vleugels. Marktaandeel van de eBee 
drone: 53%. Dit cijfer ligt ruim 42% hoger dan de op een na grootste fabrikant van vaste 
vleugel drones op de lijst.  
Zie statistieken marktaandelen hieronder. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
▪ Chouette -  www.chouette.vision/#/media 
Franse fabrikant van een drone voor het automatisch controleren en analyseren van de 
toestand van wijngaarden (detectie van ziekten of aandoeningen van de druivelaars) 

 
▪ Iconem - http://iconem.com/fr 
Iconem is een innovatieve start-up die gespecialiseerd is in 3D-digitalisering van 
erfgoedsites. 
 
 

Parrot heeft ook aandelen in een aantal niet-Franse, toonaangevende bedrijven in de dronesector. 
 

http://www.sensefly.com/
http://www.chouette.vision/#/media
http://iconem.com/fr
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▪ Pix4D - https://www.pix4d.com/, een marktleider op vlak van software voor 
cartografie, initieel een spin-off van de Polytechnische Universiteit Lausanne 
(Zwitserland).  

 
▪ MicaSense - www.micasense.com/ 

Amerikaanse fabrikant van sensoren voor drones, voor inspectie van landbouwvelden 
 

▪ SKY-Hero (Belgische dronefabrikant) 
 
 
➢ DELAIR - www.delair-tech.com 

Deze Franse fabrikant van mapping drones met vaste vleugels en leverancier van high-tech 
dataverwerkingssystemen kende de laatste jaren behoorlijke successen dankzij fusies, overnames en 
partnerships. 

 
 Recentste ontwikkelingen bij DELAIR: de lancering van het platform Delair.ai en een partnership met 

DJI 
 
 Delair en de Chinese groep DJI hebben op 12 september 2019 hun partnership aangekondigd. Delair 

zal quadricopter-platforms van DJI distribueren, die kunnen worden gebruikt met het platform 
Delair.ai. 

 Delair.ai digitaliseert infrastructuren en industriële sites in 2D- of 3D-modellen die in de cloud worden 
opgeslagen. 

 
➢ DELTA DRONE - www.deltadrone.com 
 Oorspronkelijk fabrikant van drones, inmiddels gespecialiseerd in het opkopen en verwerken van 

data voor het in kaart brengen, inspecteren en beveiligen van sites. 
 
➢ AZUR Drones – www.azurdrones.com 

Een Europese leider in bewakingsdrones. In 2017 kocht Azur Drones Skeyetech, een kleine fabrikant 
van autonome drones voor videobewaking. Klanten zijn bedrijven met grote gevoelige sites die 
constant bewaking vereisen (olie-en gasinfrastructuren, chemische sites, elektrische centrales, 
stockagezones van gevaarlijke stoffen, parkings, haveninfrastructuren, …) 
Op die manier hoopt Azur Drones te concurreren met zijn internationale rivalen voor autonome 
drones, in het bijzonder de Israëlische bedrijven Percepto en AirRobotics. 

  

https://www.pix4d.com/
http://www.micasense.com/
http://www.delair-tech.com/
http://www.deltadrone.com/
http://www.azurdrones.com/
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➢ AERACCESS – www.aeraccess-group.com 
Toonaangevende fabrikant van militaire UAV-oplossingen die actief zijn in extreem moeilijke 
omgevingen.  De drones worden wereldwijd gebruikt, voornamelijk voor veiligheid, defensie en de 
nucleaire markt. 

 
➢ Novadem – www.novadem.com 

Novadem bestaat sinds 2006 en ontwerpt en produceert drones voor civiele en militaire markten en 
is een echte pionier op het vlak van microdrones. De Novadem drones worden ingezet bij de overheid 
(rijkswacht, politie) en de industrie (EDF, SPIE, EGIS, …) maar ook de wijnbouwsector is een belangrijke 
afnemer. 

 
➢ Lehmann Aviation - www.lehmannaviation.com/ 

Fabrikant van volautomatische drones ontworpen voor nauwkeurige mapping: bouw, mijnbouw en 
precisielandbouw alsook automatische grondgestuurde drones voor realtime bewaking op lange 
afstand. 

 
➢ AEROMAPPER - www.aeromapper.com 

Aeromapper is producent van grootschalige lange-afstand drones voor inspecties van sites, 
infrastructuurwerken en landbouwgronden. 

 

➢ DRONE VOLT – www.dronevolt.com 
Producent van professionele drones voor diverse toepassingen (landbouw, civiele bewaking, inspectie 
en beveiliging werken en sites, …). De drones van Drone Volt combineren een multirotor met vaste 
vleugels. 
 

➢ Reflet du Monde – www.refletdumonde.com 
Diverse activiteiten: 
1/ Eerste erkende opleidingscentrum voor professionele dronepiloten in zuidwest-Frankrijk. 
2/ Ontwikkeling van een speciale drone voor de biologische landbouwsector. Na jaren van 
productontwikkeling staat het bedrijf nu voor de delicate fase van commercialiseren. Twee grote 
landbouwcoöperatieven geloven alvast in het concept want Maisadour en Vivadour, twee 
mastodonten, hebben de R&D gedeeltelijk gefinancierd en alvast de eerste twee exemplaren 
opgekocht van de nieuwe drone. 
3/ Dienstverlener van fotogrammetrie of thermografie voor technische inspecties van terreinen en 
sites. 
4/ Verkoop en onlinewinkel voor multimerkdrones en allerlei accessoires. 

  

http://www.aeraccess-group.com/
http://www.novadem.com/
http://www.aeromapper.com/
http://www.dronevolt.com/
http://www.refletdumonde.com/
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➢ Dronisos – www.dronisos.com 
 
Dronisos, gevestigd in de buurt van Bordeaux, is een van de 5 wereldleiders op vlak van droneshows. 
Ze assembleren hiervoor zelf hun drones. Het basisstuk (platform) van de drone wordt geleverd door 
Parrot en wordt bij Dronisos uitgerust met de nodige toebehoren en software.  
 
Dronisos ontwikkelt ook professionele drones. Samen met het bedrijf Altametris (een spin-off van SNCF, 
de Franse spoorwegmaatschappij) heeft Dronisos de eerste ‘all-integraded’ droneservice ontwikkeld 
voor professionele toepassingen. Het pakket wordt aangeboden onder de naam OSCAR en is voorzien 
van alle elementen die nodig zijn om een droneservice te implementeren bij grote industriële groepen. 
 

1. De leveren en het onderhoud van drones 
2. Het administratief beheer van de vloot 
3. Verzekering voor de inzet van drone in industriële instellingen 
4. Voorbereiding van de zending 
5. Reglementair beheer en aanvraag van vluchtautorisatie 
6. Archivering van verzamelde gegevens 
7. De analyse van de verzamelde gegevens  
8. Het bewerken van inspectierapporten. 

 
Dronisos kan rekenen op enkele grote Franse key accounts zoals de Franse spoorwegen voor de 
inspectie en Suez. Deze laatste gebruikt de Dronisos services voor de inspectie van rioleringen. 

 
 
➢ BOREAL (Groupe Mistral) – www.boreal-uas.com 

De Boreal drone met vaste vleugels en groot bereik wordt ingezet voor het Europese Skyopener 
Project.  
 
Integratie van Din het luchtverkeer is ook een grote uitdaging, aangezien er een groeiende vraag is 
naar het gebruik van drones voor civiele toepassingen, in het bijzonder voor 
langeafstandstoepassingen. 

 
➢ Robotics Industry – www.robotics-industry.com 

Ontwikkelt en produceert lucht- land en zeedrones, uitgerust met alle nodige sensoren voor controle 
en inspectie (camera’s, sonars, elektronische neuzen, …), in functie van de behoeften van de eindklant. 

  

http://www.dronisos.com/
http://www.boreal-uas.com/
http://www.robotics-industry.com/
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➢ Diodon Drone Technology – www.diodon-drone.com 
Ontwikkelt en produceert de eerste multirotor drones met opblaasbare structuur op de markt. snelle 
verkenningsdrone die een breed scala aan nuttige last kan vervoeren (camera dag/nacht-optiek, 
thermisch). 

 
➢ Donecle – www.donecle.com 

Automatische inspectiedrones voor vliegtuigen 
 
➢ Sunbirds Mobila - https://sunbirds.aero/ 

Vaste vleugel drones op zonne-energie 
 

  

http://www.diodon-drone.com/
http://www.donecle.com/
https://sunbirds.aero/
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4.2 GROTE INDUSTRIËLEN UIT FRANSE LUCHTVAARTINDUSTRIE 

 
Grote namen uit de Franse luchtvaartindustrie die betrokken zijn bij de research en ontwikkeling van 
drones zijn: 
 

➢ Thales - www.thalesgroup.com 
 

Thales is een koploper op vlak van innovatie en ontwikkeling van luchtdronesystemen. Thales is 
tevens een belangrijke partner in verschillende internationale projecten om de autonomie van Europa 
in deze veelbelovende sector te bevorderen. 
 
Thales is de belangrijkste projectleider voor Watchkeeper, het meest ambitieuze droneprogramma 
ooit gelanceerd in Europa. Thales biedt een volledig gamma aan avionics en sensoren, datalinks en 
missiesystemen voor drones.  
 
Begin 2017 heeft Thales zijn nieuwe indrukwekkende campus onder de naam Air’Innov ingehuldigd in 
Merignac (nabij Bordeaux).  De campus huisvest 2.300 werknemers en is gewijd aan onderzoek en 
ontwikkeling van nieuwe cockpitsystemen, luchtradars en dronesystemen. 

 

http://www.thalesgroup.com/
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➢ Airbus – www.airbus.com 
 

Airbus is in maart 2019 in Singapore van start gegaan met zijn drone Skyways voor het vrachtvervoer 
tussen havenkaai en schip. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Infographics Skyways – March 2019 

 
➢ SAFRAN  -  www.safran-electronics-defense.com/fr/securite/drones 
 

Europees marktleider voor militaire drones. 
Safran Helicopter Engines, ZF Luftfahrttechnik GmbH (ZFL) en MT-Propeller hebben zeer recent een 
samenwerkingsakkoord gesloten voor de ontwikkeling van een turbopropeller bestemd voor drones. 
Een 100% Europese project dat de steun geniet van de Europese Commissie. 

 
➢ DAHER - www.daher.com 

Constructeur van logistieke drones voor vervoer van wisselstukken en componenten in 
geautomatiseerde magazijnen. 
Deze drones zijn reeds operationeel bij bedrijven zoals Airbus Helikopters in Marignane (nabij 
Marseille). 
 

http://www.airbus.com/
http://www.safran-electronics-defense.com/fr/securite/drones
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4.3 TOEBEHOREN EN SOFTWARE VOOR PROFESSIONELE DRONES 

 
Een groot Franse aantal bedrijven zijn actief in het ontwikkelen van toebehoren en software voor 
professionele drones. 
 
Om maar enkele voorbeelden op te geven: 
 
➢ ALMETRIS – www.altametris.com 
 Oorspronkelijk een spin-off en inmiddels dochteronderneming van SNCF (Franse 

spoorwegmaatschappij), een integrator van innovatieve oplossingen voor het verzamelen van data 
voor landmeetkundige, controle- en onderhoudsprojecten van infrastructuren en netwerken. 

 
➢ Synovia – www.synovia.fr 
 Een digitaal agentschap, gespecialiseerd in web- en mobiele applicaties, heeft een web based platform 

ontwikkeld voor drone-exploitanten. Missies kunnen via het platform gemakkelijk voorbereid, 
opgevolgd en gerepertorieerd worden. 

 
➢ Internest – www.internest.fr 

 Een Franse start-up die een systeem heeft ontwikkeld om het opstijgen van de drones te 
vergemakkelijken. 

 
➢ Cerbair – www.cerbair.com 

Gespecialiseerd in detectiesystemen van niet-geautoriseerde drones over gevoelige sites. 
Anti-drone oplossingen. 

 
➢ Agenium – www.agenium.group 

Integrator en ontwikkelaar van IT-applicaties. 
 Biedt een service platform voor Mission System en Flight Plan Management van dronetoepassingen 

voor de biologische landbouw en defensie. 
 
➢ Anywaves – www.anywaves.eu 

Spin-off bedrijf van CNES (Centre National des Etudes Spatiales). 
Ontwikkelt en produceert een nieuwe generatie antennes voor nanosatellieten en drones. 

 
➢ Magellium Groupe Artale – www.magellium.com 

2D-en 3D-mapping-oplossingen, geoportals, systeemarchitectuur, High-Performance Computing, cloud 
verwerking, big data, machine learning. 

 
➢ Mathworks – www.mathworks.fr 
 Data-analyse, algoritme-ontwikkeling, simulatie, testen en controle van embedded systems. 

 

http://www.altametris.com/
http://www.synovia.fr/
http://www.internest.fr/
http://www.cerbair.com/
http://www.agenium.group/
http://www.anywaves.eu/
http://www.magellium.com/
http://www.mathworks.fr/
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4.4 PROFESSIONELE OPERATOREN VAN DRONES 

De volledige lijst van erkende uitbaters (liste exploitants declarés) is beschikbaar op de website van het 
Franse ministerie voor Ecologie.  Momenteel staan er ongeveer 7000 uitbaters geregistreerd. 

 
➢ www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

 
Vlaamse bedrijven die hiervoor interesse hebben kunnen de lijst ook aanvragen bij Flanders Investment 
and Trade (E: bordeaux@fitagency.com) 
 
Een speciale melding gaat naar het bedrijf Azur Drones dat in februari 2019 als eerste Europese drone-
operator toestemming gekregen om zonder bijzijn van een dronepiloot een autonome drone te laten 
vliegen. Het Franse bedrijf zorgde hiermee voor een Europese primeur. 
De drone in kwestie start automatisch vanuit een box en zal worden ingezet voor inspectiedoeleinden. 
Na het uitvoeren van iedere missie keert de drone zelfstandig terug naar de box om daar weer opgeladen 
te worden. De goedkeuring voor de autonome vluchten werd verleend door de DGAC.  
 
De drone waarmee gevlogen betreft het Skeyetech-systeem. Met de drone mag niet alleen buiten het zicht 
van de operator (BVLOS) worden gevlogen, ook nachtvluchten en vluchten boven bebouwd gebied zijn 
toegestaan. Aan de goedkeuring gingen 18 maanden van intensieve samenwerking met de Franse 
luchtvaartautoriteiten vooraf. Daarbij werden allerlei factoren op het gebied van veiligheid, 
betrouwbaarheid en kwaliteit onder de loep genomen.  
Volgens Azur Drones directeur Jean-Marc Crépin is de goedkeuring een historisch moment voor de civiele 
drone-industrie in Europa. “Hiermee ontstaan heel nieuwe mogelijkheden die tot op heden buiten bereik 
lagen door de complexe implementatieprocessen aangaande autonome drone-operaties.” 
Normaal gesproken is één van de vereisten voor de uitvoering van een drone-operatie dat de vlucht 
wordt uitgevoerd door een daartoe bevoegde persoon, die vrij inzicht heeft op het toestel.  
 

4.5 OPLEIDINGSCENTRA VOOR DRONEPILOTEN 

De erkende opleidingscentra (+/- 60) voor dronepiloten van DGAC zijn te vinden op de website 
 

➢ www.federation-drone.org/nos-adherents/les-organismes-de-formation/ 
 
 

  

mailto:bordeaux@fitagency.com
http://www.federation-drone.org/nos-adherents/les-organismes-de-formation/
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5. GROTE OPDRACHTGEVERS/TOEPASSINGEN PER SECTOR 

5.1 AUDIOVISUELE SECTOR 

De audiovisuele industrie blijft vandaag 
de dag de sector die het grootste aantal 
dronemissies inzet.   
 
Het gebruik is zeer gevarieerd, van foto 
en video van privé-evenementen tot de 
live-uitzending van belangrijkere 
evenementen zoals de Tour de France of 
de productie van reportages voor grote 
televisiekanalen. 
Bron : Obs – www.nouvelobs.com 

 
Deze markt is zeker de meest actieve in de dronesector maar het is ook de markt waar de concurrentie 
het sterkst is. 

5.2 LANDBOUWSECTOR 

In tegenstelling tot in Vlaanderen wordt in Frankrijk al professioneel gebruik gemaakt van drones voor 
de landbouw. Frankrijk staat dus op dit vlak al veel verder.  
 
Grote landbouwbedrijven, landbouwcoöperatieven en wijnboeren maken in Frankijk reeds gebruik van 
drones voor de inspectie van hun terreinen. Door gesofisticeerd boordmateriaal op de drones worden 
missies niet alleen meer beperkt tot louter inspectie en controle. 
 
Enkele voorbeelden: 
 
De drone UX11 AG, geïntroduceerd door het Franse bedrijf Delair, biedt de mogelijkheid om grote 
oppervlaktes te filmen en ook te worden bestuurd wanneer deze uit het zicht vliegt van de bestuurder. 
Hierdoor kan er gecontroleerd worden of er zones zijn waar planten verdord of beschadigd zijn. Zo kan 
daarop ingespeeld worden door bijvoorbeeld bij te sproeien of de beschadigde delen te vervangen. De 
drone lokaliseert de problemen tot op de centimeter. 
 
Het bedrijf Reflet du Monde commercialiseert een drone specifiek voor de biologische landbouw. De drone 
van Reflet kan zaadjes planten of biologische vloeistoffen verstuiven. 
Tijdens de ontwikkelingsfase heeft het team van Reflet du Monde o.a. gebruikt gemaakt van 3D-printing 
voor het realiseren van bepaalde stukken (reservoir, bezaaier...).  
 

http://www.nouvelobs.com/
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Dat de grote spelers uit de landbouwsector geloven in de dronetechnieken is duidelijk. Reflet du Monde 
kan rekenen op financiële partners uit de sector. De grote landbouwcoöperatieven Maïsadour en Vivadour 
(twee mastodonten) hebben de R&D gefinancierd en ook de eerste exemplaren opgekocht van de nieuwe 
drone. 

5.3 ENERGIESECTOR 

Grote opdrachtgevers in Frankrijk binnen de energiesector die reeds drones gebruiken voor inspectie- en 
controlemissies: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is een sector die al op grootschalige basis drones gebruikt voor inspectie van infrastructuur en nog 
een groot groeipotentieel biedt. 
 
De meeste groepen hebben eigen dronepiloten in dienst. Enedis bijvoorbeeld stelt momenteel reeds 160 
dronepiloten te werk. Het aantal zal tegen 2020 uitgebreid worden naar 250. 
De eerste dronemissie bij Enedis ging van start in 2013. De evolutie van de laatste 6 jaar toont ruimschoots 
aan dat de sector sterk gelooft in de verdere ontwikkeling van drones voor allerlei missies. 

5.4 SPOORWEGEN 

De Franse spoorwegmaatschappij SNCF heeft in 2017 een filiaal opgericht dat volledig gewijd is aan drones, 
namelijk het bedrijf Altametris, met eigen ingenieurs, productontwikkelaars en dronepiloten in dienst. 
 
Altametris biedt zijn diensten ook aan andere grote spelen voor inspectie van infrastructuurwerken. 
Enkele belangrijke klanten: Enedis, RTE (Réseau de transport d’électricité) en EDF (Electricité de France). 
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5.5 BOUWSECTOR EN OPENBARE WERKEN 

De groepen Vinci, Bouygues en Eiffage, de 3 grote marktleiders in Frankrijk voor openbare werken, 
gebruiken al meerdere jaren drones voor: 
 

- De opvolging van werven 
- Het inspecteren van gebouwen, wegen en andere infrastuur 
- De analyse van verkeersdrukte op de snelwegen (Vinci) 
- Cartografie  
- …. 

 
Dezelfde groepen zijn ook actief in de energiesector. ( hoofdstuk 5.3) 
 
 

5.6 LOGISTIEKE SECTOR 

De levering van goederen met drones is een oplossing die door de grote transportbedrijven en pure spelers 
wordt onderzocht in Frankrijk. Er wordt overwogen om dronetransport te testen tijdens de Olympische 
en Paralympische Spelen van 2024. 
 
Het is in dit stadium moeilijk om te voorspellen wat de positie van drones zal zijn in de reeks van logistieke 
oplossingen in de nabije toekomst. Leveringen per drone van medische producten in vitale noodsituaties 
(transport van bloed, organen, defibrillatoren, enz.), lijkt een evidentie. 
Er worden in Frankrijk nu al systemen getest (vb. CHU Bordeaux, ….) 
 
Dezelfde evidentie geldt echter (nog) niet voor standaardproducten. 
In ieder geval is nog niet aangetoond dat de drone alleen of in groep goedkoper of handiger zou zijn dan 
gewoon wegtransport. Testen en onderzoek daarrond zijn wel actueel. 
 
Momenteel wordt het gebruik van inventarisdrones, uitgerust met een camera die barcodes scant, 
binnenshuis gebruikt. Toepassingen zijn in ontwikkeling voor magazijnen. Momenteel zijn dergelijke 
drones nog een te dure investering voor magazijnen. De implementatie van inventarisdrones impliceert 
uiteraard een vermindering van het personeelsbestand dat aan deze functie is gewijd.    
De vernietiging van banen gerelateerd aan de generalisatie van inventarisdrones is moeilijk te beoordelen, 
wetend dat er vandaag nog steeds een werknemer nodig is om de drone te installeren (maar niet om hem 
te besturen). 
 
De ontwikkeling van logistieke drones buitenshuis wordt momenteel geremd door veiligheids-
overwegingen. Als het overvliegen van de openbare ruimte door drones algemeen zou worden, zou dit 
problemen opleveren voor de bescherming van de privacy. Bovendien, als drones voor stadsvervoer 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 28 van 37 De professionele civiele dronesector in Frankrijk 15.11.2019 
 

gebruikt zouden worden, zelfs in gelimiteerde corridors, moeten problemen van geluidsoverlast vermeden 
worden. 
 

5.6.1 Medische sector 

Pilootproject: Drones for Live (DFL) in CHU Bordeaux  
 
In oktober 2018 kreeg de CHU, de universitaire ziekenhuisgroep  
Bordeaux, de toestemming van de DGAC om een pilootproject op 
te starten voor het vervoer van biologische stalen en medicijnen 
via drones tussen hun verschillende sites. Het project 
beantwoordt aan een zeer streng lastenboek veiligheid en 
risicobeperkingen. 
 
Om het project te realiseren werd een consortium opgericht: 
Drones for Life (DFL). De farmareus Abbott neemt de deel in het 

project waar ook de volgende bedrijven in betrokken zijn: de drone-exploitant Skydrone 
(www.skydrone.fr) en BeTomorrow (specialist in geconnecteerde mobiele applicaties). De CHU Bordeaux 
is een partner van het consortium dat ook steun krijgt van de ARS (Agence régionale de santé) en de 
cluster Aetos (nu Aerospace Valley). Het project wordt financieel gesteund door de regionale overheid 
(Conseil régional Nouvelle-Aquitaine). 
 
De drone zal op ongeveer 100m hoogte vliegen, over een afstand van 8 km (gedeeltelijk over een 
spoorwegspoor, maar ook een kleine afstand over een bebouwde kom). De vliegduur tussen twee 
trajecten duurt 7 à 8 min. 
 
Dagelijks worden meer dan 2.000 stalen met wegtransport vervoerd tussen de 3 sites van de CHU 
Bordeaux. De steeds groeiende verkeersopstoppingen in Bordeaux verhinderen in grote mate de tijdige 
leveringen. 
 
Andere universitaire ziekenhuisgroepen zoals CHU Nantes en CHU Tours tonen nu al interesse voor deze 
oplossing van smart mobility voor medische en biologische producten. 
  

http://www.skydrone.fr/
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5.6.2 Magazijnbeheer 

 
Momenteel worden inventarisdrones (camera scanned barcodes) binnenhuis gebruikt. Dergelijke drones 
van Daher zijn reeds operationeel bij bedrijven zoals Airbus Helicopters in Marignane (nabij Marseille). Van 
zodra de drones aan de competitieve prijs kunnen aangeboden worden, zal deze toepassing wellicht op 
succes kunnen rekenen bij andere grote magazijnen en logistieke centra. 
 

5.6.3 Pakjesleveringen (outdoor) 

 
 
Drones voor het vervoeren van pakjes zullen in Frankrijk de 
volgende jaren marginaal blijven. 
 
De enige commerciële lijn die goedgekeurd wordt door de 
DGAC is bestemd voor het bevoorraden van een centrum van 
start-up bedrijven, in een vrij afgelegen streek van het 
departement Var. 
 
De Franse autoriteiten sluiten goedkeuringen voor het 
vliegen over bewoonde zones in de naaste toekomst uit. 
 
 
 

 
 

5.6.4 Personenvervoer 

 
Personenvervoer per drones zal in Europa wellicht niet voor de eerstkomende jaren zijn en dit ondanks 
de optimistische vooruitzichten van een aantal stakeholders. De techniek mag dan al wel bestaan - in de 
VS heeft Airbus zijn taxidrone Vahana al testvluchten laten uitvoeren en in China worden taxidrones 
inmiddels al getest met personen een boord - maar Europa heeft met een strengere regelgeving en 
dichtbevolkte regio’s af te rekenen hebben. Er is voor de taxidrones in Europa nog een lange weg te gaan 
op het gebied van veiligheid, infrastructuur en aanvaarding door de bevolking. 
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5.7 BEWAKING / BEVEILIGINGSSECTOR  

5.7.1 Ministerie, brandweer, politiediensten 

 
Drones van het Franse ministerie van Binnenlandse 
Zaken werden in april 2019 ingezet om de 
brandweer te helpen tijdens de brand in de Nôtre-
de-Dame in Parijs.  
 
Omdat de omstandigheden te gevaarlijk waren 
voor het inzetten van mensen, werden drones 
ingezet om de toestand van de brand in de gaten 
te houden. De drones hebben de brandweer 
geholpen om hen te tonen welke gebieden het eerst 
moesten geblust worden. 
 
 
 

5.7.2 Privé-beveiligingsbedrijven 

 
Drone Protect System (DPS) ondertekende in juni 2019 een contract met een belangrijk beveiligingsbedrijf 
in Bordeaux, namelijk Lynx Sécurité – www.lynxsecurite.com. 
De eerste Smart Surveillance System (3D systeem) van DPS voor Lynx is operationeel sinds september 2018. 
Deze technologie is een nieuwe uitdaging voor alle bedrijven uit de privébeveiligingssector. 
Het systeem werd goedgekeurd door de DGAC. 
 
 

5.8 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Franse researchcentra, zoals bv. CNRS (Centre National de recherches scientifiques) en Onera (Office 
national d’études et recherches aérospatiales) gebruiken al enkele jaren drones voor hun onderzoeken. 
 
Ook Meteo France maakt gebruikt voor een drone (marque Boreal) voor klimaatonderzoek. 
  

http://www.lynxsecurite.com/
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6. TESTZONES 

Frankrijk was in Europa een pionier op vlak van testzones voor drones. 
 
CESA Drones in Nouvelle-Aquitaine. 
Het eerste testcentrum voor civiele toepassingen werd ingehuldigd in september 2014. 
Inmiddels beheert CESA 4 testcentra in Zuidwest-Frankrijk: Souge (nabij Bordeaux), Dax en Biscarosse 
(departement Landes) en Vendays-Montalivet (Médoc), de zone met het grootste bereik in Frankrijk. 
Cesa maakt deel uit de Technopool Technowest in Bordeaux (zie hoofdstuk 8) 
Technowest is o.a. organisator van de tweejaarlijkse dronevakbeurs UAV Show in Bordeaux. 
 
CEEMA3  
maakt deel uit van de competitiviteitspool SAFE (in de regio Provence-Alpes-Côté d’Azur) 
(Zie hoofdstuk 8) 
 

➢ www.ceema.fr/formations/ 
 
De competitiviteitspool ASTech Paris Région (zie hoofdstuk 8) gebruikt de oude vliegbasis BA217 in 
Bretigny-sur-Orge als testzone voor drones. 
 

  

http://www.ceema.fr/formations/
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7. OVERHEIDSINSTELLINGEN, RESEARCHCENTRA, FEDERATIE, 
COMPETITIVITEITSPOLEN EN CLUSTERS 

 
o FEDERATION PROFESSIONELLE DU DRONE CIVIL - www.federation-drone.org/ 

Ondersteuning en coördinatie van nationale en internationale inspanningen voor het promoten van de 
mogelijkheden van onbemande civiele vliegtuigen. Deze federaties is het referentiepunt voor de civiele 
/professionele dronesector in Frankrijk dankzij de sterke banden met de toezichthoudende autoriteiten, 
ministeries, de industrie en de media.  
 

o DGAC – www.ecologique-solidaire.gouv.fr/direction-generale-laviation-civile-dgac 
Direction générale de l’Aviation Civile garandeert de veiligheid en zekerheid van de luchtvaart.  
Staat ook in voor omzetting van internationale luchtvaartlicenties in Franse licenties.  
 

o GIFAS - www.gifas.asso.fr/ 
Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales 
 

o CNIL – www.cnil.fr 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
Een instantie die instaat voor de bescherming van persoonlijke gegevens en het behoud van individuele 
vrijheden.  Steunt en begeleidt innovatie op dit vlak.  
 

o CONSEIL POUR LES DRONES CIVILS - www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conseil-drones-civils 
 

o ONERA - www.onera.fr/fr 
Office national d'études et de recherches aérospatiales 
Onderzoekcentra in Parijs, Toulouse, Rijsel, Salon-de-Provence en in het Département Savoie  
 

o Cluster AETOS  
Dronecluster in de regio Nouvelle-Aquitaine. 
Sinds januari 2019 maakt de cluster integraal deel uit van de competitiviteitspool Aerospace Valley 
www.aerospace-valley.com/ 
De regio Aquitaine was de eerste regio in Frankrijk die overtuigd was van het potentieel van een 
dronesector. De AETOS-cluster werd opgericht in 2010 en was een pionier voor de sector.   
De groep Thales is medeoprichter en nog steeds nauw betrokken bij het beleid van de cluster.  
Aetos is o.a. de initiatiefnemer voor de organisatie van de tweejaarlijkse UAV-shows in Bordeaux. 
  

http://www.federation-drone.org/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/direction-generale-laviation-civile-dgac
http://www.gifas.asso.fr/
http://www.cnil.fr/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/conseil-drones-civils
http://www.onera.fr/fr
http://www.aerospace-valley.com/
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o Competitiviteitspolen 
Competitiviteitspolen in Frankrijk zijn grotendeels samengesteld uit de volgende ledenprofielen: 
60%   kmo’s. 
10%  grote groepen (concreet voor de luchtvaartindustrie, inclusief de luchtdronesector, spreken we 

van bedrijven zoals Airbus, Safran, Thales) 
15% academische instellingen (ingenieursscholen, universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen) 
5% gGrote eindgebruikers (voor de dronesector zijn dit bv. Total, Vinci, Edf, landbouwcoöperatieven, ...) 
10% overige (overheidsinstellingen, financieringsinstellingen, andere, …) 
 

o AEROSPACE VALLEY - www.aerospace-valley.com 
Competitiviteitspool voor lucht- en ruimtevaartindustrie, drones en boordsystemen voor de bedrijven 
gevestigd in Zuidwest-Frankrijk (Nouvelle-Aquitaine en Occitanie).  
870 leden (kmo’s en grote groepen zoals Airbus, Thales, Safran, …) 
Hoofdzetel in Toulouse met bijkantoren in Bordeaux en Montpellier. 
 

o ASTECH - www.pole-astech.org 
Competitiviteitspool voor lucht- en ruimtevaartindustrie, drones en boordsystemen voor de bedrijven 
gevestigd in Ile-de-France en het centrum. 
250 leden. 
Gevestigd in de luchthaven Le Bourget-Parijs 
 

o SAFE CLUSTER – www.safecluster.com/ 
Een competitiviteitspool die ontstaan is uit de fusie van Pegase (luchtvaartindustrie) en Risque 
(veiligheid en defensie). De nieuwe pool is de Europese leider van veiligheidsoplossingen en 
risicomanagement. Gevestigd in Aix-en-Provence (Zuidoost-Frankrijk). 
600 leden. 
Deze cluster organiseert jaarlijks een seminarie rond het thema ‘veilig dronegebruik en 
beveiligingssystemen tegen niet-geautoriseerde dronevluchten’. 
 

o Pôle PHOTONIQUE ET HYPERFREQUENCES NOUVELLE-AQUITAINE - www.alpha-rlh.com/fr 
Competitiviteitspool, verenigt expertise rond technologieën i.v.m. Photonic & Microwaves, o.a. voor 
ontwikkeling navigatiesystemen, databeheer en -behandeling.  
 

o CLUSTER ASSOCIATION DRONES PARIS REGION - www.clusterdronesparisregion.com 
 

o IoT-VALLEY – www.iot-valley.fr 
Cluster van bedrijven gewijd aan Internet of Things in de regio Toulouse. 
 

o Bordeaux TECHOWEST - https://technowest.com 
Technopool, innovatie- en bedrijvencentrum, incubator voor start-ups. 
Projecten voor lucht- en ruimtevaart evenals dronesector. 

http://www.aerospace-valley.com/
http://www.pole-astech.org/
http://www.safecluster.com/
http://www.alpha-rlh.com/fr*
http://www.clusterdronesparisregion.com/
http://www.iot-valley.fr/
https://technowest.com/
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8. VAKBEURZEN EN EVENTS VOOR DRONES IN FRANKRIJK 

 
o UAV Show Bordeaux- www.uavshow.com 

 
De tweejaarlijkse UAV Show te Bordeaux is beslist een aanrader voor Vlaamse bedrijven en organisaties 
die actief zijn in deze sector en die contacten zoeken met Franse potentiële gebruikers, fabrikanten, 
commerciële partners of overheidsinstellingen. 
Eerstvolgende editie: 15- 17 september 2020 
 
De UAV-show trekt een internationaal publiek en is een combinatie van: 

• conferenties en panelgesprekken met internationale keynote speakers van: 
o overheids- en researchinstellingen: vb.: Europese commissie, Eurocontrol, DGAC-Frankrijk, 

Onera, … 
o industriëlen (Thales, Dassault, …)  
o bedrijven die drones (kunnen) gebruiken: SNCF, Enedis, CDiscount, …. 
o clusters en federaties  
o serviceproviders, ... 

• vakbeurs (70 exposanten) en 2.500 bezoekers 
• demonstratievluchten en zakenconventie (B2B’s). 

 
o Vivatech - www.vivatechnology.com 

 
Een event dat jaarlijks doorgaat in Parijs, Porte de Versaille. 
De grote technologie-experten en bedrijven uit de digitale sector uit heel de wereld komen samen om 
de digitale impact te analyseren tussen de verschillende sectoren.  
Een aantal spelers uit de dronesector zijn ook aanwezig.  

o Paris Air Show – Le Bourget - www.siae.fr 

De grootste luchtvaartbeurs ter wereld gaat tweejaarlijkse door in Parijs (Le Bourget) 
De ‘Belgian Aerospace’-stand behoort steeds tot de 10 grootste nationale groepsstanden.  
Alle grote opdrachtgevers uit de lucht- en ruimtevaartsector zijn aanwezig, evenals onderaannemers, 
toeleveranciers, onderzoekcentra, dienstverleners, …. 
Drones hebben inmiddels ook hun intrede gedaan op deze beurs van wereldformaat. 
Enkele beurscijfers van de editie 2019 

•  2.453 exposanten  
•  52.000 m2 binnen expositieruimte    
•  38.000 m2 buiten expositieruimte 
•  27 landenpaviljoenen 

 
 

http://www.uavshow.com/
http://www.vivatechnology.com/
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9. BRONNEN 

De belangrijkste bronnen die werden geraadpleegd voor deze studie: 
 

 Tijdschrift Air & Cosmos 
Wekelijkse edities van Nr 2576 - 5 januari 2018 tot en met Nr 2663 – 8 november 2019 
 

 Reglementering 
• Drones Regulatory Framework door EASA (European Union Aviation Safety Agency) 

www.easa.europa.eu/easa-and-you/civil-drones-rpas/drones-regulatory-framework-background 
• www.federation-drone.org/les-drones-dans-le-secteur-civil/la-reglementation-francaise 
• Euka- Vlaamse drone cluster - https://euka.org/drone-wetgeving/ 
• www.dronewatch.nl/2019/06/11/europese-drone-regelgeving-in-definitieve-vorm-beschikbaar 
• www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-reseaux-mobiles/la-5g.html 

 
 Survey on Drone Operations by Bleyenburgh & Co, France 

 
 The Drone market 2019-2024 

www.droneii.com/the-drone-market-2019-2024-5-things-you-need-to-know 
door Lukas Schroth – 04/10/2019 
 

 European Drones outlooks study (Sesar) Unlocking the value of Europe 
Published: 2017-04-21 - Corporate author(s): SESAR Joint Undertaking (EU body or agency) 
 

 Drone Marché Acteurs 2018  
www.nae.fr/wp-content/uploads/2018/09/Drone_Marche_Acteurs_2018.pdf 
door Erdyn Engaging Innovation 
 

 Le portail des statistiques  
https://fr.statista.com/statistiques/607544/croissance-prevue-marchedrones-professionnels-monde/ 
 

 L’anti drones, un marché en expansion 
www.apps-drones.com/l-anti-drones-un-marche-en-expansion-120161 door Justine Boquet - 08/02/2019 
 

 L’utilisation ferroviaire des drones avec Altametris 
www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/sujet/innovation-utilisation-ferroviaire-drones-
altametris 
 

 Les drones, un avenir prometteur dans le secteur de l’energie 
www.energie.sia-partners.com/20161213/les-drones-un-avenir-prometteur-dans-le-secteur-de-lenergie 
door Sia Partners - 2016 
 

http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/civil-drones-rpas/drones-regulatory-framework-background
http://www.federation-drone.org/les-drones-dans-le-secteur-civil/la-reglementation-francaise
https://euka.org/drone-wetgeving/
http://www.dronewatch.nl/2019/06/11/europese-drone-regelgeving-in-definitieve-vorm-beschikbaar
http://www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-reseaux-mobiles/la-5g.html
http://www.droneii.com/the-drone-market-2019-2024-5-things-you-need-to-know
http://www.nae.fr/wp-content/uploads/2018/09/Drone_Marche_Acteurs_2018.pdf
https://fr.statista.com/statistiques/607544/croissance-prevue-marchedrones-professionnels-monde/
http://www.apps-drones.com/l-anti-drones-un-marche-en-expansion-120161
http://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/sujet/innovation-utilisation-ferroviaire-drones-altametris
http://www.sncf-reseau.com/fr/entreprise/newsroom/sujet/innovation-utilisation-ferroviaire-drones-altametris
http://www.energie.sia-partners.com/20161213/les-drones-un-avenir-prometteur-dans-le-secteur-de-lenergie
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 Enedis à fond sur les drones (door Julien Lestage) - Journal Sud Ouest 16/10/19 
 

 Urban Air Mobility project 
• www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/alpc/files/2018-09/PR-Signature-UrbanMobility-Drones-20092018-

english_0.pdf 
• https://eu-smartcities.eu/initiatives/840/description 
 

 La filière drones en Île-de-France 

door Institut Aménagement et Urbanisme Île-de-France – september 2018 

 Drone Protect System installe la première solution 3S (Smart Surveillance System) 
www.alpha-rlh.com/fre/les-articles/drone-protect-system-installe-la-premiere-solution-3s-smart-
surveillance-system-463  door Pole de compétitivité Alpha Rlh 
 

 La livraison de colis par drone reste marginale 
www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/en-france-la-livraison-de-colis-par-drone-reste-
marginale-1013724  door  Lionel Steinmann – 24/04/2019 
 

 PROSPECTIVE - Perspectives de développement de la filière des drones civils à l’export 
Door ‘Le Pôle interministériel de Prospective et d’Anticipation des Mutations économiques (Pipame)’ 
www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/prospective/Industrie/2017-
06-filiere-drones-civils-export.pdf 
 

 Bouygues Telecom passe un appel 5G en conditions réelles 
www.numerama.com/tech/453121-bouygues-telecom-passe-un-appel-5g-en-conditions-reelles-a-lyon.html 
door Julien Lausson – 7/01/219 
 

 Transformation numérique – Daher met en vitrine son savoir faire 
Usine Nouvelle N° 33699 – 2/09/2018 
www.usinenouvelle.com/article/transformation-numerique-daher-met-en-vitrine-son-savoir-
faire.N733699 
 

 Frans bedrijf heeft primeur met zelfstandig vliegende drone 
www.dronewatch.nl/2019/02/05/frans-bedrijf-heeft-primeur-met-zelfstandig-vliegende-drone 
door Wiebe De Jager – 5/02/2019 
 

 Santé – Stork X8 – Ce drone prêt à voler à notre secours 
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2016-03-08/sante-stork-x8-ce-drone-pret-a-voler-a-notre-
secours.html - door Pascal Rabiller  - 08/03/2016 

  

http://www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/alpc/files/2018-09/PR-Signature-UrbanMobility-Drones-20092018-english_0.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/alpc/files/2018-09/PR-Signature-UrbanMobility-Drones-20092018-english_0.pdf
https://eu-smartcities.eu/initiatives/840/description
http://www.alpha-rlh.com/fre/les-articles/drone-protect-system-installe-la-premiere-solution-3s-smart-surveillance-system-463
http://www.alpha-rlh.com/fre/les-articles/drone-protect-system-installe-la-premiere-solution-3s-smart-surveillance-system-463
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/en-france-la-livraison-de-colis-par-drone-reste-marginale-1013724
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/en-france-la-livraison-de-colis-par-drone-reste-marginale-1013724
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/prospective/Industrie/2017-06-filiere-drones-civils-export.pdf
http://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/etudes-et-statistiques/prospective/Industrie/2017-06-filiere-drones-civils-export.pdf
http://www.numerama.com/tech/453121-bouygues-telecom-passe-un-appel-5g-en-conditions-reelles-a-lyon.html
http://www.usinenouvelle.com/article/transformation-numerique-daher-met-en-vitrine-son-savoir-faire.N733699
http://www.usinenouvelle.com/article/transformation-numerique-daher-met-en-vitrine-son-savoir-faire.N733699
http://www.dronewatch.nl/2019/02/05/frans-bedrijf-heeft-primeur-met-zelfstandig-vliegende-drone
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2016-03-08/sante-stork-x8-ce-drone-pret-a-voler-a-notre-secours.html
https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2016-03-08/sante-stork-x8-ce-drone-pret-a-voler-a-notre-secours.html
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DISCLAIMER 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat 
stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg 
verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze 
publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij 
kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. 
Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke 
foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin 
verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie in deze 
publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen 
houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 
verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen.  
 
Datum van publicatie: november 2019 
 


