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De webservice Dronelog.be van Aviatize wil de gebruikers van dronediensten wegwijs maken in de strakkere nieuwe regels.
Het koninklijk besluit over het gebruik van onbemande vliegtuigjes zal het vliegen met drones strak reglementeren. De webservice
Dronelog.be van het jonge bedrijf Aviatize wil die reglementen toegankelijk maken en gecertifieerde gebruikers met dronediensten aan
de slag helpen. De mogelijke klanten zijn professionele dronepiloten en bedrijven, fabrikanten, onderhoudsfirma's en gemeenten.

"Dronelog.be doet niet enkel de aanvraag en de aanmelding van de vlucht, het helpt ook incidenten te rapporteren en houdt de
vluchtgegevens bij", vertelt co-oprichter Tom Verbruggen (41). Met zijn bvba SQair helpt hij sinds 2011 vooral luchtvaartbedrijven met
het opstellen van procedures, handboeken en veiligheidsanalyses. Momenteel zit Aviatize rond de tafel met het Directoraat-Generaal
Luchtvaart en enkele gebruikers om de dienst te testen tegen de lancering eind dit jaar.

Als ingenieur vliegtuigmechanica werkte Verbruggen eerst als onderhoudsmanager en als militaire contractmanager bij Sabena
Technics. Tussendoor haalde hij zijn pilotendiploma. Een tijdlang gaf hij aspirant-piloten les in veiligheid en kwaliteitszorg, maar de
afgelopen twaalf jaar was hij vooral zelf piloot in een Falcon en een Learjet bij Luxembourg Air Ambulance - waar hij ook kwaliteits-
en veiligheidsmanager was - en bij GlobalJet Luxembourg. Verbruggen voerde onlangs ook de risicoanalyse van Droneport op het
vliegveld van Brustem uit.

Zijn vennoot Chris De Rouck (27), een van de co-oprichters van 2minds.be, is een ingenieur software-engineering van de UGent die
bij Philips Brugge en TP Vision smart-tv's ontwikkelde. Bij het Gentse Amplidata schreef hij mee aan de cloudinfrastructuur en hij was
webontwikkelaar bij het Gentse TapCrowd. Aviatize gaat ook QubeForce verder uitbouwen, een onlineveiligheidsbeheersysteem dat
Verbruggen in 2013 startte. Voorlopig werkt de start-up zonder extern kapitaal.
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