
Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Remotely Piloted 
Aircraft (RPA) of gewoonweg ‘drone’, het zijn alle-
maal benamingen voor een op afstand bestuurbaar, 
onbemand luchtvaartuig. Onderscheid moet worden 
gemaakt tussen twee soorten drones: voor recrea-
tief gebruik en voor beroepsmatig gebruik. Van 
beroepsmatig gebruik is sprake wanneer er met het 
gebruik van de drone geld wordt verdiend. Al het 
overige valt onder recreatief gebruik. 

RECREATIEF GEBRUIK VAN DRONES
Een drone die hobbymatig wordt gebruikt, mag niet 
zwaarder wegen dan 25 kilogram. Deze beperking 
wordt binnenkort mogelijk aangepast naar 4 kilo-
gram. Daarnaast mag een drone niet hoger vliegen 
dan 120 meter boven de grond of het water en is het 
niet toegestaan te vliegen boven mensenmenigten of 
gebieden met aaneengesloten bebouwing. Ook vlie-
gen in het donker is niet toegestaan. De bestuurder 
moet namelijk te allen tijde tijdens de hele vlucht 
vanaf de grond goed zicht hebben op de drone en  
de ruimte eromheen.

ZAKELIJK GEBRUIK VAN DRONES
Voor zakelijk gebruik gelden weer andere regels. 
Afhankelijk van het exacte gebruik zijn hieraan 
enkele voorwaarden verbonden. Voor zakelijke 
inzet van drones is een ROC- of ROC Light-vergun-
ning vereist. De ROC-vergunning is bedoeld voor 
drones met een maximumgewicht van 150 kilogram, 
terwijl de ROC Light-vergunning bedoeld is voor 
drones tot maximaal 4 kilogram. Als u bijvoorbeeld 
een eenmanszaak heeft waarin u videoproducties 
maakt, zult u in de meeste gevallen ook de bestuur-
der zijn van de drone. In dat geval heeft u naast 
een ROC-vergunning, ook een vliegbrevet en een 
bewijs van luchtvaardigheid nodig. Daarnaast mag 
de drone, afhankelijk van welke ROC-vergunning u 
heeft, niet hoger dan 120 meter of 50 meter vliegen 
en verschillen ook de voorschriften m.b.t. de maxi-
male afstand tussen drone en bestuurder, de mini-
male afstand tot mensenmenigten en bebouwing. Op 
de website van het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu (https://kadata.kadaster.nl/dronekaart) staat 
een kaart waarop aangegeven is in welke gebieden 
er recreatief gevlogen kan worden met drones, de 
zogenaamde no-fly zones voor drones. Ook voor 
producenten kan deze regelgeving van belang zijn, 

omdat het doel waarvoor de drone ingezet zal worden 
een rol kan spelen in het design. 
 Zo zijn er nog een aantal specifieke regels 
neergelegd in wetten en regelingen. Een volledige 
behandeling hiervan in dit artikel achten wij minder 
zinvol, omdat de regels m.b.t. maximale vlieghoogte, 
gewicht etc. zeer regelmatig worden aangepast en  
de volgende aanpassing alweer nabij is.

PRIVACY
Ook m.b.t. drones is de privacywetgeving een onmis- 
kenbaar element. Te denken valt aan technologieën 
waarmee drones uitgerust kunnen zijn (camera’s, 
sensoren, microfoons etc.) waarmee de privacy ge- 
schonden kan worden. Wij verwijzen naar ons vorige 
artikel voor handvatten hoe hiermee om te gaan.

CONCLUSIE
Er zijn nogal wat haken en ogen aan het vliegen met 
een drone. Vooral wanneer dit zakelijk gebeurt, ver-
eist dit nogal wat formaliteiten. In onze ogen bieden 
deze beperkingen voor ontwerpers en / of producen-
ten van drones juist kansen. Te denken valt bijvoor-
beeld aan de integratie van de no-fly zones kaart met 
de software van de drone, waardoor deze automa-
tisch aan de gebruiker kan doorgeven wanneer de 
maximale vlieghoogte wordt overschreden of buiten 
het toegestane gebied wordt gevlogen. Vergelijkbaar 
met de voorgeïnstalleerde kaarten die nu in auto’s te 
vinden zijn. Daarbij moet in de ontwerpfase al reke-
ning worden gehouden met de privacywetgeving die 
een belangrijke rol speelt bij het gebruik van drones.

IOLAW → Drones zijn het nieuwe speeltje van deze generatie. Zowel consumenten als bedrijven tonen steeds 
meer interesse in de op afstand bestuurbare apparaten. Logisch, aangezien het vliegen met een drone alleen 
maar gemakkelijker wordt en de aanschafprijzen blijven dalen. Zo maken jong en oud gebruik van de mogelijk-
heid om (op afstand) het luchtruim te verkennen. In dit artikel wordt belicht wat wel en niet mag met een drone.

Yasar Celebi en Kimberly Friesen zijn advocaat 
respectievelijk juridisch medewerker bij CMS te 
Amsterdam. E-mail kimberly.friesen@cms-dsb.com,  
yasar.celebi@cms-dsb.com, www.cms.law.

 
Het 

gebruik  
van

drones

JUNI, 2018

13 COLUMN


