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Of u al dan niet drones kan inzetten op een 
evenement, hangt af van wie u bent. 

Volgens artikel 3 van het KB Drones, is het KB 
niet van toepassing op drones die ingezet 
worden voor militaire, douane-, politie-, op-
sporings- en reddings-, brandbestrijdings-, 
kustbewakings- of soortgelijke operaties of 
vergelijkbare opdrachten. Dit zijn opdrachten 
uitgevoerd door staatsluchtvaartuigen (State 
Aircraft). Omdat deze opdrachten worden los-
gekoppeld van de civiele wetgeving, wordt de 
overheid zelf verantwoordelijk. Dit wil zeggen 
dat ze zelf moet zorgen voor de bekwaamheid 
van haar personeel en voor de luchtwaardig-
heid en dat ze moet instaan bij schade. Met 
andere woorden, als u als politieambtenaar 
vliegt met een drone tijdens een evenement 
in het kader van een politionele opdracht, is 
de drone een staatsluchtvaartuig en heeft u 
in principe toelating. Hetzelfde geldt voor een 
brandweerdienst die een drone gebruikt in 
het kader van een reddingsoperatie op een 
evenement.

Bent u echter een private bewakingsonderne-
mer, organisator van een event of eventbezoe-
ker, dan zijn er andere regels van toepassing. 
In dit geval wordt u gezien als een recreatief 
of professioneel gebruiker en is het KB Drones 
wel van toepassing.

Een particulier mag enkel vliegen met een re-
creatief doel, voor persoonlijke doeleinden, 
buiten de ‘openbare ruimte’, niet boven een 
mensenmassa en mag daarbij de veiligheid 
van personen of goederen op de grond niet 
in gevaar brengen. Met andere woorden is het 
als recreatief gebruiker zo goed als onmogelijk 
om boven een evenement te vliegen.

Een professionele gebruiker mag nooit vliegen 
boven mensen en dieren of in een gecontro-
leerd luchtruim. Enkel voor een vluchtuitvoe-
ring klasse 1 kan het Directoraat-generaal van 
de Luchtvaart uitzonderingen voorzien. Be-
hoort uw gekozen toestel tot deze klasse, dan 
kunt u aan DGLV toestemming vragen. Meestal 
verleent de minister of het DGLV de toelating.

Soms is bijkomende toelating of het akkoord 
van de burgemeester nodig of wenselijk, af-
hankelijk van de aard van het terrein. Deze 
verplichting vindt u niet terug in de lucht-
vaartwetgeving, maar kan opgenomen zijn in 
een gemeentelijk reglement. Wil u zorgvuldig 
handelen, dan vraagt u als bestuurder van de 
drone, naast de vergunning van DGLV, een toe-

lating aan de burgemeester voor het opstijgen 
en landen op zijn of haar grondgebied.

De private bewaking kan, na invoering van de 
nieuwe wet op de private bewaking, een drone 
‘bedienen’ (inzet van technische middelen) en 
‘beelden bekijken’ na de afbakening van een pe-
rimeter en onder toezicht van de politie of over-
heid. De interventie van de bewakingsagent is 
echter enkel mogelijk wanneer de opdracht-
gever daadwerkelijk gemachtigd is om de des-
betreffende technische middelen te gebruiken 
onder de voorwaarden van het KB Drones.

KAN IK EEN DRONE INZETTEN 
OP EEN EVENEMENT? 

In elk nummer stelt een lezer een prangende vraag die leeft in de sector 
van noodplanning en crisisbeheer. Wij zoeken het voor u uit en geven een 
zo accuraat mogelijk antwoord.

Dans chaque numéro, un lecteur posera une question sur le secteur de 
la planification d’urgence et de la gestion de crise. Nous chercherons 
une réponse à votre question et vous fournirons des informations aussi 
précises que possible en la matière.
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