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Privacyrechtelijke 
 aspecten van drones
Bart Schermer en Marjolein van der Heide1

Drones kunnen een efficiënt hulpmiddel zijn bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid maar het 

gebruik ervan is niet zonder risico’s voor de privacy van burgers. De specifieke technische aard en de inzet van 

drones roepen nieuwe vragen op over de verantwoorde inzet van surveillance in de publieke ruimte. Het 

 huidige juridische kader lijkt genoeg aanknopingspunten te bieden voor het reguleren van het gebruik van 

drones maar dit kader dient wel nader geconcretiseerd te worden in de context van deze drones. In ieder geval 

is de huidige inzet van drones oncontroleerbaar waardoor het risico bestaat dat bij de inzet onvoldoende 

 rekening wordt gehouden met de rechten van burgers.

1. Inleiding
De ontwikkeling van Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), 
onbemande vliegtuigjes die in de volksmond ook wel 
 drones worden genoemd, heeft de afgelopen jaren letter-
lijk een enorme vlucht genomen.2 Drones worden momen-
teel primair gebruikt door de krijgsmacht maar worden 
ook steeds vaker ingezet door de politie. Binnen de politie 
wordt momenteel zelfs gewerkt aan de oprichting van een 
Unmanned Aerial Service.3 Hoewel de inzet van drones 
waardevol kan zijn voor de handhaving van de openbare 
orde en veiligheid, staat het gebruik ervan mogelijk op 
gespannen voet met de grondrechten van burgers.4 Naar 
aanleiding van antwoorden op kamervragen heeft D66 
inmiddels aangegeven specifieke wetgeving voor drones 
te willen.5

In deze bijdrage bespreken wij de privacyrechtelijke 
aspecten van drones. Wij stellen ons de volgende vraag:

Biedt het huidige privacyrechtelijke kader voldoende 
bescherming aan burgers wanneer drones worden ingezet 
ten behoeve van de handhaving van de openbare orde en 
veiligheid?

Om deze vraag te beantwoorden bespreken wij aller-
eerst de verschillende inzetmogelijkheden van drones. 

Vervolgens analyseren wij de privacyrechtelijke aspecten 
van drones in het algemeen en binnen specifieke toepas-
singsgebieden. Wij sluiten af met enkele conclusies.

2. Drones in Nederland
Wereldwijd worden drones voornamelijk toegepast in een 
militaire context.6 In Nederland beschikt Defensie over 
 drones van het type Raven mini-UAV en Scan Eagle.7 Het 
Raven systeem wordt ook ingezet ten behoeve van de poli-
tie. De Raven bestaat uit drie onbemande vliegtuigjes en 
een grondstation. De vliegtuigjes zijn binnen enkele minu-
ten opgezet en kunnen worden uitgerust met camera’s, 
waarmee ze locaties en personen vanuit de lucht kunnen 
waarnemen. Tijdens de vlucht stuurt het vliegtuigje beel-
den door naar het grondstation, waar ze kunnen worden 
opgeslagen en bewerkt. Via een tweede grondstation kan 
op een andere locatie worden meegekeken.8 Ravens kunnen 
autonoom vliegen maar ook op afstand worden bestuurd.9

2.1 Inzet van drones in het kader van de openbare orde 
en veiligheid
De functie die drones in het kader van de handhaving van 
de openbare orde en veiligheid binnen Nederland vervul-
len, is het vanuit de lucht met behulp van camera’s obser-
veren van de publieke ruimte.10 Het gaat daarbij om 
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observatie met behulp van ‘gewone’ camera’s die filmen in 
het zichtbare lichtspectrum en/of in infrarood. Hoewel 
drones in theorie ook met andere sensoren zoals audio-
sensoren of chemische sensoren (sniffers) kunnen worden 
uitgerust, beperkt de toepassing in Nederland in het 
kader van de openbare orde en veiligheid zich (voorals-
nog) tot cameratoezicht.11 Wij bespreken in deze bijdrage 
daarom ook alleen de privacyrechtelijke aspecten van 
 vliegend cameratoezicht met behulp van drones. Vanuit 
praktisch en juridisch perspectief maken wij hierbij 
onderscheid tussen vier typen inzet:

1) De ad hoc inzet van drones naar aanleiding van een 
concreet incident.

2) De inzet van drones bij grootschalige evenementen.
3) De inzet van drones in het kader van een strafrechtelijk 

onderzoek.
4) De routinematige inzet van drones in de publieke 

ruimte.

Bij ad hoc inzet gaat het om het gebruik van drones 
bij rampen en (onvoorziene) ordeverstoringen zoals rellen 
of uit de hand gelopen demonstraties en protesten. Bij 
grootschalige evenementen zoals voetbalwedstrijden, festi-
vals of Koningsdag, worden drones gebruikt om een beter 
overzicht te krijgen van mensenmassa’s. In tegenstelling 
tot ad hoc inzet is de inzet bij grootschalige evenementen 
vooraf bepaald en afgebakend naar tijd en plaats. Drones 
kunnen ook worden ingezet in het kader van een straf-
rechtelijk onderzoek. Hierbij gaat het om de strafrechtelij-
ke handhaving van de rechtsorde en kan onder andere 
worden gedacht aan het (stelselmatig) observeren van een 
verdachte. Van routinematige inzet is sprake als drones 
fysieke patrouilles en ‘klassiek’ cameratoezicht op straat 
ondersteunen of vervangen. De inzet van drones kan 
 preventief werken en vergroot mogelijk de kans dat 
iemand op heterdaad wordt betrapt bij een overtreding of 
misdrijf.12

3. Drones en privacy
De bovenstaande toepassingen roepen vragen op met 
betrekking tot de grondrechten van burgers. Het gaat dan 
bovenal om het recht op privacy.

3.1 Het recht op privacy
Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
is vastgelegd in art. 8 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).13 Een 
beperking van dit recht ten behoeve van het handhaven 
van de openbare orde en veiligheid is slechts toegestaan 
voor zover dit noodzakelijk is in een democratische 
samenleving.14 Voorts moet de inbreuk bij wet zijn voor-
zien en moet deze wet voldoen aan kwaliteitsvereisten: de 
wetgeving moet voor burgers toegankelijk zijn (accessibili-
ty) en de wet moet voldoende duidelijk zijn omschreven 
zodat de inbreuk voorzienbaar is voor burgers (foreseeabi-
lity).15 Bij de eis van voorzienbaarheid speelt het feit dat 
de technologieën waarmee inbreuk kan worden gemaakt 
op de persoonlijke levenssfeer steeds geavanceerder en 
indringender worden, een nadrukkelijke rol. Omdat de 
technologie continu ontwikkelt en verandert is het des te 
belangrijker dat er een nauwkeurige omschrijving en 

afbakening zijn van de toepassing van een bevoegdheid.16

In Nederland is het recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer vastgelegd in art. 10 Grondwet. 
Voor wat betreft privacyschendingen in het kader van de 
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde heeft de 
Hoge Raad in het Zwolsman-arrest bepaald dat meer dan 
geringe inbreuken op de persoonlijke levenssfeer een spe-
cifieke wettelijke grondslag behoeven.17 Het algemene art. 
3 Politiewet kan daarmee niet als basis dienen voor de 
toepassing van opsporingsmethoden die een meer dan 
geringe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maken.

De vraag is dan ook in hoeverre cameratoezicht met 
behulp van drones een (meer dan geringe) inbreuk maakt 
op de persoonlijke levenssfeer. Bij de beantwoording van 
deze vraag spelen de volgende elementen een voorname 
rol: 1. de kenbaarheid van het toezicht, 2. de redelijke pri-
vacyverwachting van de geobserveerde, 3. het gebruik van 
de beelden en 4. de stelselmatigheid van het toezicht.18 De 
beoordeling of er sprake is van een inbreuk op de per-
soonlijke levenssfeer moet per geval worden beoordeeld, 
maar op basis van deze elementen kunnen we ook in 
meer algemene zin vaststellen in hoeverre het huidige 
privacyrechtelijke kader toereikend is voor de toepassing 
van drones. Hiervoor moeten wij allereerst de verschillen 
tussen drones en de traditionele vormen van observatie 
in kaart brengen.

3.2 Verschillen tussen drones en traditionele observatie
Drones verschillen op een aantal punten van traditionele 
vormen van toezicht zoals fysiek patrouilleren en camera-
toezicht.

Een belangrijk, zo niet het belangrijkste, verschil is 
dat drones een veel groter gebied effectief kunnen obser-
veren. Patrouillerende agenten kunnen maar een beperkt 
gebied bestrijken en de camera’s die nu worden gebruikt 
voor observatie van de publieke ruimte hebben slechts 
een beperkt blikveld. De Ravens van Defensie daarentegen 
nemen overdag en ’s nachts locaties en personen waar 
vanaf zo’n 300 meter hoogte, waardoor tijdens één vlucht 
een gebied van meerdere vierkante kilometers kan wor-
den geobserveerd. Daarnaast ontwikkelt de drone- en 
cameratechnologie zich razendsnel. Binnen het Ameri-
kaanse leger wordt momenteel geëxperimenteerd met 
cameratechnologie met de veelzeggende naam ‘Gorgon 

Stare’. Met behulp van een gondel met daarin negen 
camera’s kan een gebied van 70 vierkante kilometer (een 
hele stad) volcontinu worden geobserveerd van zo’n vijf 
kilometer hoogte.19

Een tweede verschil is dat drones moeilijk herken-
baar zijn. Drones zijn ten eerste veel minder goed zicht-
baar en hoorbaar dan bemande vliegtuigen.20 Politieheli-
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Octocopter drone met camera © Robert Mandel/Shutterstock.com 

kopters bijvoorbeeld vallen op doordat zij laag vliegen en 
veel lawaai maken; de Raven met zijn spanwijdte van 
slechts anderhalve meter en kleine motor is een stuk 
moeilijker op te merken.21 Drones zoals de Amerikaanse 
Reaper, uitgerust met de ‘Gorgon Stare’, vliegen op zo’n vijf 
kilometer hoogte en zijn waarschijnlijk überhaupt niet 
meer te zien met het blote oog. Ten tweede zijn drones, 
als ze al zichtbaar zijn, niet direct te identificeren als poli-
tievoertuig. Bij een politiehelikopter is duidelijk aan de 
kleuren en tekens te zien dat het gaat om een politieheli-
kopter maar bij een drone is dat nagenoeg onmogelijk. 
Ten derde wordt de kenbaarheid van het toezicht door 
drones nog verder verkleind door het feit dat het toezicht 
minder direct te koppelen valt aan een concrete situatie. 
Zo is het duidelijk dat cameratoezicht bij een winkel voor-
al bedoeld is om winkeldiefstal tegen te gaan. Maar wan-
neer een drone boven een gebied van enkele vierkante 
kilometers actief is, is het voor de in het gebied aanwezige 
personen niet altijd duidelijk waarom de drone boven hun 
hoofd cirkelt. Het kan gaan om politiesurveillance, inzet 
voor een evenement, maar ook om dijkbewaking.

Een derde verschil tenslotte is de toepassingsschaal. 
Het is waarschijnlijk dat drones in de toekomst, als de kos-

ten verder dalen, veel grootschaliger worden ingezet dan 
het huidige vliegende toezicht. Het kost immers veel min-
der om een groep (autonome) drones in de lucht te laten 
patrouilleren dan een bemande politiehelikopter.

3.3 Privacyinbreuken bij de toepassing van drones
De hierboven gesignaleerde verschillen met traditionele 
vormen van observatie leiden tot de volgende conclusies 
met betrekking tot de criteria voor het bepalen of er 
 sprake is van een (meer dan geringe) inbreuk op de 
 persoonlijke levenssfeer.

3.3.1 Kenbaarheid
Omdat drones nauwelijks zichtbaar, hoorbaar en herken-
baar zijn als politievoertuig is voor de geobserveerden 
onduidelijk of er sprake is van observatie en zo ja, door 
wie en voor welke doeleinden. Daarmee is de kenbaarheid 
van het toezicht met behulp van drones dus onvoldoende 
en is er eerder sprake van een inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer.

De wetenschap dat je bekeken wordt (of kan worden) 
leidt in het ergste geval tot zelfcensuur en heeft daarmee 
een verkillend effect op de privacy, zelfontplooiing en vrij-
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2012/23, p. 32.
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ten van de Europese Unie.
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15. EHRM 26 april 1979, A 30, r.o. 49 
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gen. Zie: http://robobees.seas.harvard.

edu/.
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heid van meningsuiting.22 Dit risico is nu al aanwezig bij 
surveillance en observatie maar kan door drones een 
nieuwe dimensie krijgen, vanwege de schaal van de toe-
passing en de gebrekkige kenbaarheid.23 Het verkillende 
effect van toezicht is met name relevant daar waar het 
gaat om de inzet van drones bij (politieke) manifestaties 
en demonstraties.

Het probleem van kenbaarheid is (deels) te onder-
vangen door duidelijk te maken waar en wanneer drones 
worden ingezet, ten behoeve van welke doeleinden en 
door wie.

3.3.2 Redelijke privacyverwachting
Of iemand aanspraak kan maken op de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer is mede-afhankelijk van de 
vraag of de vermeende schending plaatsvindt in een situ-
atie waarin de burger normaliter redelijkerwijs mag ver-
wachten dat hij of zij onbevangen zichzelf kan zijn.24 Hier-
van is in de publieke ruimte niet snel sprake. Zo kunnen 
wij bezwaarlijk stellen dat iemand in een drukke winkel-
straat een redelijke privacyverwachting heeft. Maar obser-
vatie met behulp van drones levert mogelijk situaties op 
waarin burgers in de publieke ruimte wél redelijkerwijs 
mogen verwachten onbevangen zichzelf te kunnen zijn. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een persoon die helemaal 
alleen in een natuurgebied aan het wandelen is of aan 
toezicht in een gebied waarin normaliter geen cameratoe-
zicht is. Of mensen aanspraak kunnen maken op een 
redelijke privacyverwachting is mede afhankelijk van de 
vraag of het toezicht afdoende kenbaar is gemaakt.25

Een bijkomend vraagstuk met betrekking tot de rede-
lijke privacyverwachting van burgers is dat een drone naast 
de publieke ruimte ook niet-publieke ruimten zoals tuinen, 
werkplaatsen en erven kan observeren. Het is zelfs denk-
baar dat laagvliegende drones huiskamers observeren. 
 Personen hebben de redelijke verwachting dat ze op deze 
plekken niet geobserveerd worden.26 Bij vaste camera’s kun-
nen gedeelten waar deuren en ramen van woningen en 
bedrijven in beeld komen worden geblindeerd.27 Vanwege 
hun mobiliteit is dit bij drones lastiger te realiseren.

3.3.3 Gebruik van de beelden
Het opslaan van camerabeelden vormt een grotere 

privacyinbreuk dan het enkel observeren met behulp van 
een camera. Of er sprake is van een meer dan geringe 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is afhankelijk van 
de aard van het geobserveerde gedrag alsmede het subse-
quent gebruik van de beelden.28 Wanneer bijvoorbeeld een 
toevallige passant op straat tussen andere mensen wordt 

gefilmd is er geen sprake van een significante inbreuk, 
maar wanneer een persoon individueel in beeld wordt 
gebracht en deze beelden worden openbaar gemaakt, is er 
mogelijkerwijs wel sprake van een inbreuk.

Wanneer camerabeelden als persoonsgegevens 
 worden gekwalificeerd (bijvoorbeeld omdat personen her-
kenbaar in beeld worden gebracht), dan is de Wet politie-
gegevens (Wpg) van toepassing. Art. 3 Wpg stelt dat het 
opslaan en verder verwerken van politiegegevens binnen 
de politieorganisatie noodzakelijk en rechtmatig moeten 
zijn en dat de gegevens alleen voor die doelen mogen 
worden verwerkt waarvoor zij oorspronkelijk zijn verza-
meld. Bij de opslag van beelden die met behulp van 
 drones zijn gemaakt dient daarom telkens een bewuste 
afweging te worden gemaakt of de beelden al dan niet 
opgeslagen en verder verwerkt mogen worden. In deze 
afweging dient het feit dat potentieel meer kan worden 
geobserveerd met een drone dan met klassiek cameratoe-
zicht nadrukkelijk te worden meegewogen.

Gegevens die worden verwerkt ter uitvoering van de 
dagelijkse politietaak moeten op grond van art. 8 lid 1 
Wpg na één jaar worden verwijderd. Gegevens die worden 
verwerkt in het kader van opsporingsonderzoeken moe-
ten nadat zij niet meer van belang zijn voor het betreffen-
de onderzoek worden verwijderd op grond van art. 9 lid 4 
Wpg en art. 10 lid 4 Wpg.

Om de privacyrisico’s die gepaard gaan met de opslag 
van gegevens terug te dringen is het raadzaam bij de toe-
passing van drones heldere criteria te formuleren waaron-
der een drone beelden mag opnemen, bijvoorbeeld alleen 
bij de waarneming van het plegen van ernstige strafbare 
feiten. Uitgangspunt moet in ieder geval zijn dat de beel-
den niet opgeslagen worden tenzij hier zwaarwegende 
redenen voor zijn.

3.3.4 Stelselmatigheid
Niet-stelselmatige observatie, zoals normale surveillance 
of vast cameratoezicht, maakt doorgaans geen grote 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de geobser-
veerde. Dit verandert wanneer iemand intensief of 
 frequent wordt gevolgd. Er is sprake van stelselmatige 
observatie wanneer een min of meer volledig beeld wordt 
verkregen van bepaalde aspecten van iemands leven. Rele-
vante elementen hierbij zijn de duur, plaats, intensiteit, 
frequentie en het al dan niet toepassen van technische 
hulpmiddelen. Ieder voor zich, maar met name in combi-
natie, zijn deze elementen bepalend voor de vraag of een 
min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van 
iemands leven wordt verkregen.29 Omdat drones voor lan-
gere tijd een groot gebied kunnen observeren en de moge-
lijkheid hebben om binnen dit gebied een individu te vol-
gen, zal er sneller sprake zijn van stelselmatige observatie.

Of er sprake is van stelselmatige observatie moet per 
geval worden bekeken maar met het oog op de schaalver-
groting van het toezicht door drones, is stelselmatigheid 
ook in algemene zin een risico waarmee wij rekening die-
nen te houden. Bij grootschalige, routinematige inzet van 
drones ontstaat de situatie dat personen zich in het 
geheel niet meer onbespied kunnen voelen. Dergelijk 
‘superpanoptisch toezicht’ kan verstrekkende gevolgen 
hebben voor de privacy en de machtsverhouding tussen 
burger en overheid.30
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4. Privacyrechtelijke aspecten drones naar 
toepassingsgebied
Op basis van het voorgaande kunnen wij concluderen dat 
de toepassing van drones in veel gevallen een meer dan 
geringe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer vormt die 
een wettelijke basis behoeft. Wij bekijken in deze para-
graaf in hoeverre deze wettelijke basis bestaat voor de vier 
geïdentificeerde toepassingsgebieden.

4.1 Ad hoc inzet
Indien er sprake is van een ramp of een grootschalige orde-
verstoring, dan kan de inzet van drones een belangrijke bij-
drage leveren aan het vergroten van het zicht op een chao-
tische situatie. Het gebruik van drones in deze context kan 
worden gebaseerd op art. 3 Politiewet.31 Wil de toepassing 
van drones op basis van art. 3 Politiewet gelegitimeerd zijn 
dan moet het in lijn zijn met de eisen van proportionaliteit 
en subsidiariteit in het licht van de politietaak.

Voor wat betreft de proportionaliteitstoets merken 
wij op dat de aard van het incident een belangrijke rol 
speelt. Bij een grote ramp of een ordeverstoring zal eerder 
aan het proportionaliteitsvereiste worden voldaan. Hierbij 
is ook relevant dat de inzet van drones naar tijd en plaats 
beperkt blijft tot het betreffende incident en dus waar-
schijnlijk minder privacyrisico’s met zich meebrengt. Met 
betrekking tot de subsidiariteitstoets merken wij op dat 
aan deze toets sneller wordt voldaan in een ad hoc scena-
rio, omdat de onvoorspelbaarheid van een ramp of orde-
verstoring vaak met zich mee brengt dat vast cameratoe-
zicht ontoereikend gepositioneerd is en dus geen 
alternatief is voor de inzet van drones.32

Hoewel de ad hoc inzet van drones mogelijk lijkt bin-
nen het bestaande juridische kader is het wel zaak om vol-
doende waarborgen voor het gebruik in te bouwen. Zo is 
het van belang dat er heldere criteria worden gedefinieerd 
wanneer en onder welke omstandigheden drones mogen 
worden ingezet, moet er verantwoording over het gebruik 
worden afgelegd en moeten betrokkenen (in ieder geval 
achteraf) geïnformeerd worden.

4.2 Inzet bij grootschalige evenementen
Het tweede toepassingsgebied betreft de inzet bij groot-
schalige evenementen. De politie zet bij evenementen 
momenteel verschillende typen camera’s in, waaronder 
tijdelijk geplaatste camerazuilen, mobiele videoteams, 
helmcamera’s en camera’s op politievoertuigen (zoals heli-
kopters).33 Het cameratoezicht bij evenementen is geba-
seerd op art. 3 Politiewet. Er moet altijd een concrete aan-
leiding bestaan om camera’s in te zetten.34 Voorts wordt 
inzet van cameratoezicht bij evenementen begrensd door 
de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit.35 

Ook de inzet van drones bij grootschalige evenemen-
ten lijkt gebaseerd te kunnen worden op art. 3 Politiewet, 
mits wordt voldaan aan de eisen van proportionaliteit en 
subsidiariteit. Bij deze toets speelt allereerst het risicopro-
fiel van het evenement een rol: een evenement met een 
laag risico rechtvaardigt niet de inzet van drones. Daar-
naast dient ook de aard van het evenement in ogen-
schouw te worden genomen: met het oog op de verkillen-
de effecten die drones kunnen hebben, is 
terughoudendheid geboden bij politieke manifestaties, 
demonstraties, stakingen enz. Verder moet rekening wor-
den gehouden met de kenbaarheid, stelselmatigheid en 
afbakening van het gebruik. Drones kunnen meer waarne-
men dan politieagenten of vaste camera’s en het gevaar 
dat niet-stelselmatige observatie overgaat in stelselmatige 
observatie of vergaande controle is zonder duidelijke 
kaders en waarborgen groot.

4.3 Opsporing
Drones worden ook ingezet door de politie ten behoeve 
van de opsporing. In 2012 zijn 11 aanvragen voor het 
gebruik van drones voor opsporingsdoeleinden door 
Defensie gehonoreerd.36 Hoewel er weinig details bekend 
zijn over de rol die drones hebben gespeeld in concrete 
opsporingsonderzoeken, worden zij in ieder geval gebruikt 
om objecten (bijvoorbeeld hennepkwekerijen) op te spo-
ren.37 Daarnaast kunnen drones ook worden gebruikt om 
verdachten te observeren. Afhankelijk van de omstandig-
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heden kan er dan sprake zijn van stelselmatige observatie. 
In dergelijke gevallen moet er een bevel tot stelselmatige 
observatie afgegeven worden ex art. 126g Sv dan wel ex 
art. 126o Sv.

Voor wat betreft de stelselmatige observatie met 
behulp van drones is het van belang om goed het onder-
werp, de omvang en de duur van de observatie af te bake-
nen. Het risico bestaat anders dat een te grote inbreuk op 
de persoonlijke levenssfeer wordt gemaakt (mogelijk ook 
van niet verdachten). Hierbij speelt de vraag in hoeverre 
drones besloten plaatsen filmen ook een rol.38 Nadere 
regels omtrent de toepassing van drones in het kader van 
stelselmatige observatie kunnen worden opgenomen in 
de Aanwijzing opsporingsbevoegdheden. Verder is het van 
belang dat de regels uit de Wpg goed in acht worden 
genomen wanneer beelden worden vastgelegd.

4.4 Routinematige inzet
Bij de routinematige inzet kunnen we een onderscheid 
maken tussen de inzet van camera’s met als doel het voor-
komen van overlast en de handhaving van de openbare 
orde en de inzet ter ondersteuning van de politietaak, 
meer specifiek de surveillance.

4.1.1 Routinematige inzet: preventie 
Op gemeentelijk niveau ligt de verantwoordelijkheid voor 
de handhaving van de openbare orde bij de burgemees-
ter.39 Om de openbare orde te handhaven zetten veel 
gemeenten cameratoezicht in. Op grond van art. 151c 
Gemw kan de burgemeester, met toestemming van de 
gemeenteraad, besluiten tot cameratoezicht in de publie-
ke ruimte. De burgemeester kan zich daarbij voor het 
 toezicht op een openbare plaats bedienen van camera’s 
die voor een bepaalde duur worden geplaatst.40 De 
bevoegdheid tot de inzet van cameratoezicht is beperkt 
tot  camera’s die ‘nagelvast’ zijn bevestigd. Momenteel ligt 
een  wetsvoorstel in de Tweede Kamer dat tot doel heeft de 
eis dat het cameratoezicht vast moet zijn, op te heffen. Dit 
betekent dat de burgemeester ook flexibel, mobiel came-
ratoezicht mag inzetten.41

De operationele regie van het cameratoezicht ligt in 
handen van de politie.42 Beelden van personen die worden 
vastgelegd vallen onder de Wpg.43 Het plaatsen van came-
ra’s door de burgemeester is bedoeld als preventief middel 
en mag niet als primair doel de opsporing van strafbare 
feiten hebben. Dat laatste is het domein van de politie en 
de Officier van Justitie.44

Wanneer wij kijken naar de huidige reikwijdte van 
art. 151c Gemw, dan zien wij dat dit geen ruimte biedt 
voor de inzet van drones (vliegend cameratoezicht). De 

gemeente mag alleen vaste camera’s inzetten ter onder-
steuning van de handhaving van de openbare orde en vei-
ligheid. Met de op handen zijnde wijziging van de 
Gemeentewet, die flexibel cameratoezicht mogelijk moet 
maken, zou de burgemeester in theorie ook drones kun-
nen inzetten. De wetgever hint in de Memorie van 
 Toelichting al wel dat vliegend cameratoezicht in de 
meeste gevallen waarschijnlijk niet voldoet aan de 
 proportionaliteits- en subsidiariteitseis:

‘In dit kader kan nog worden opgemerkt dat de inzet 
van een bepaalde vorm van cameratoezicht, zoals een vlie-
gende camera, niet proportioneel kan worden geacht als het 
doel dat daarmee wordt beoogd ook op een voor de burger 
minder ingrijpende wijze kan worden bereikt, bijvoorbeeld 
door de inzet van een statisch opgestelde camera.’45

Wij zien ook niet snel dat routinematig vliegend toe-
zicht met als doel het tegengaan van overlast en de voor-
koming van strafbare feiten, gegeven de meer dan geringe 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van burgers, aan 
de proportionaliteits- en subsidiariteitseis voldoet.

4.1.2 Routinematige inzet: surveillance
Op grond van art. 3 Politiewet mag de politie op straat 
surveilleren. Dit biedt ook aanknopingspunten om met 
behulp van drones te surveilleren. Art. 3 Politiewet zou 
dus mogelijk een grond bieden voor de inzet van drones 
voor surveillance taken. Maar ook hier is de vraag weer of 
het voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidi-
ariteit.

Voor wat betreft de proportionaliteit zijn wij van 
mening dat het belang van de handhaving van de openba-
re orde en veiligheid momenteel niet opweegt tegen de 
potentiële risico’s voor de burger. De schaal waarop obser-
vatie plaatsvindt is dusdanig dat dit een onevenredige 
inbreuk vormt op de privacy en persoonlijke autonomie 
van de burger. Verder dient rekening te worden gehouden 
met het feit dat met behulp van drones niet alleen publie-
ke ruimten kunnen worden geobserveerd maar ook beslo-
ten plaatsen. Vanuit het oogpunt van subsidiariteit is de 
routinematige inzet van drones ook problematisch omdat 
minder ingrijpende middelen vooralsnog lijken te vol-
staan. In die gebieden waar de kans op misdrijven groter 
is (zogenaamde hot spots), lijkt bijvoorbeeld vast en 
beperkt flexibel cameratoezicht toereikend. Gegeven de 
privacyrisico’s lijken er daarom onvoldoende argumenten 
te zijn om stelselmatig met drones te patrouilleren in de 
publieke ruimte.

Wanneer sprake is van een specifiek veiligheidspro-
bleem in een bepaald gebied, zijn er wellicht goede argu-
menten om drones in te zetten. Zo heeft de politie het 
afgelopen jaar drones ingezet in de strijd tegen woning-
inbraken in Almere.46 Problematisch aan deze casus is 
evenwel dat onduidelijk is wat de overwegingen zijn 
geweest met betrekking tot de inzet, wanneer de drones 
zijn ingezet en welke waarborgen voor de burger bij het 
gebruik zijn gehanteerd.47 Sowieso passen deze en verge-
lijkbare casus waarschijnlijk beter in het kader van de 
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, waardoor 
de meer uitgebreide strafvorderlijke waarborgen van 
 toepassing zijn.
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5. Conclusies
Hoewel drones een efficiënt hulpmiddel kunnen zijn bij 
het handhaven van de openbare orde en veiligheid, is het 
gebruik ervan niet zonder risico’s voor de privacy van bur-
gers. De specifieke technische aard en de inzet van drones 
roepen nieuwe vragen op over de verantwoorde inzet van 
surveillance in de publieke ruimte. Het huidige juridische 
kader lijkt genoeg aanknopingspunten te bieden voor het 
reguleren van drones maar dit kader dient wel nader 
geconcretiseerd te worden in de context van drones. In 
ieder geval is de huidige inzet van drones oncontroleer-
baar waardoor het risico ontstaat dat bij de inzet van 
 drones onvoldoende rekening wordt gehouden met de 
rechten van burgers.

Om drones op zorgvuldige wijze in te zetten moet 
allereerst een helder toetsingskader worden opgesteld 
waarmee kan worden bepaald of de inzet van drones in 
een specifieke context gerechtvaardigd is. Per keer moet 
op basis van dit kader worden beoordeeld wat passend en 
proportioneel is in de gegeven situatie. Bij het beoordelen 
van de proportionaliteit moet nadrukkelijk aandacht wor-
den besteed aan het feit dat de toepassing van drones 
aanzienlijk verschilt van de huidige vormen van observa-
tie en significante privacyrisico’s met zich meebrengt.

Wanneer de inzet van drones passend wordt bevon-

den, moet het gebruik ervan met waarborgen worden 
omkleed. Hierbij kan worden gedacht aan beperkingen 
met betrekking tot de duur van de inzet, de technische 
hulpmiddelen waarmee de drones worden uitgerust en de 
gebieden die ze observeren. De inzet van drones moet 
bovenal kenbaar zijn voor de burger. Om de kenbaarheid 
te verbeteren moet de burger worden geïnformeerd over 
de aanwezigheid van drones, de doeleinden waarvoor zij 
worden gebruikt, de duur van de inzet en de instantie die 
verantwoordelijk is voor de inzet. Daarnaast dienen de 
omstandigheden waaronder beelden mogen worden vast-
gelegd nader te worden geconcretiseerd en moet aan alle 
eisen van de Wpg worden voldaan.

Tenslotte willen wij hier nog opmerken dat de ont-
wikkeling van drones niet stilstaat. Door ontwikkelingen 
op het gebied van kunstmatige intelligentie worden dro-
nes steeds autonomer.48 Dit kan gunstig zijn voor de 
 politie met het oog op effectiviteit en kostenbesparing, 
maar roept ook vragen op over wie verantwoordelijk is 
voor de beslissingen die een drone zelfstandig neemt.49 
Naast autonomer worden drones ook steeds kleiner en 
kunnen zij steeds meer sensoren aanwenden.50 Surveillan-
ce kan daardoor heel andere vormen gaan aannemen dan 
we tot nu toe gewend zijn. Blijvende waakzaamheid voor 
wat betreft de toepassing van drones is dus geboden.  
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