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Inleiding 
Als je gaat drone vliegen in Nederland moet je op heel veel dingen 
letten. Sinds eind 2020 zijn er bijvoorbeeld veel regels bijgekomen. 
Als je je niet aan deze regels houdt kun je te maken krijgen met hoge 
boetes. Dat proberen we natuurlijk te voorkomen. 
Ook zijn er zaken met betrekking tot veiligheid waar je rekening mee 
wilt houden. 
 
In dit document staan de belangrijkste regels waar je rekening mee 
moet houden en wat handige tips- and tricks. 
 
Wij van Drone Club Brabant wensen je veel vlieg plezier!   
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1 - Je hebt een drone gekocht, hoe nu verder? 
 Je zult nu vast een aantal vragen hebben of misschien weet jij 

het antwoord al. 
 Heb ik een vliegbewijs nodig om met mijn nieuwe drone te 

vliegen? 
 Moet ik ook een exploitantnummer aanvragen? 
 Waar mag ik nu overal vliegen? In Nederland of misschien zelfs 

in het buitenland? 

De antwoorden vind je hieronder! 
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2 - Drone wetgeving 
Foto's en video's maken met een drone is erg leuk en kan prachtige 
beelden opleveren, maar er zijn veel regels rondom het vliegen. Deze 
regels en wetten zijn er om de veiligheid van omstanders te 
waarborgen. Het is daarom belangrijk dat je je aan deze regels houdt 
en ze kent voordat je gaat vliegen. Vandaar hebben wij in dit artikel 
de belangrijkste regels en wetten voor je op een rij gezet. 

Vanaf 1 januari 2021 gelden Europese regels voor drones. Deze regels 
gelden in alle landen van de Europese Unie (EU). De verschillende 
regels tussen landen wordt hierdoor kleiner. Verder wordt er geen 
onderscheid meer gemaakt tussen recreatief en beroepsmatig 
vliegen met een drone. 

2.1 - Regels op basis van de vluchtoperatie en het risico 
Een drone vind je in allerlei soorten en maten. Zo heb je naast de 
bekende quadcopters ook hexacopters en octocopters, zowel met als 
zonder camera. Je kan ze voor verschillende doelen gebruiken en op 
verschillende locaties vliegen. Welke drone je hebt, de vliegoperatie 
en het risico op een ongeval tijdens de vlucht, bepalen welke regels 
er gelden. 

2.2 - In de Europese Unie kennen we 3 categorieën 
 Open categorie (Vluchten met een laag risico) 
 Specifieke categorie (Vluchten met een gemiddeld risico) 
 Gecertificeerde categorie (Vluchten met een hoogrisico) 

2.2.1 - Open categorie: 
 Drones van max. 25 kilo; 
 Vluchten tot max. 120 meter hoogte; 
 Drones die niets laten vallen (bijvoorbeeld een pakketje); 
 Met direct zicht, ofwel ‘visual line of sight’ (VLOS). 
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2.2.2 - Specifieke categorie: 
 Drones boven de 25 kilo; 
 Vluchten hoger dan 120 meter; 
 Boven mensen en binnen de bewoonde omgeving; 
 In de buurt van luchtvaartterreinen; 
 Drones die iets laten vallen (bijvoorbeeld een pakketje); 
 Buiten het directe zicht, ofwel ‘beyond visual line of sight’ 

(BVLOS). 
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2.2.3 - Gecertificeerde categorie: 
Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) ontwikkelt nog regels voor deze 
categorie. 
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3 - Vliegbewijs & Exploitantnummer 
3.1 - Vliegbewijs: 
Welke regels gelden voor het vliegen met een drone met een laag 
risico? 

Sinds 31 december 2020 gelden Europese regels als u met een drone 
vliegt. Welke regels gelden, hangt af van het risico op een ongeval 
tijdens de vlucht. Vluchten met een laag risico vallen in de open 
categorie. 

Vluchten met een laag risico: 

 de drone weegt (bij het opstijgen) maximaal 25 kg; 
 u vliegt tot maximaal 120 meter hoogte; 
 u vervoert geen gevaarlijke stoffen; 
 u laat niets uit de drone vallen; 
 u heeft altijd zicht op de drone. Dit heet de visual line of sight 

(VLOS). 

Voldoet uw vlucht niet aan 1 of meer van deze eisen? Dan is uw 
dronevlucht geen vlucht met een laag risico. 

  



  
Droneregels 31-07-2022 

 
P a g i n a  | 6 

 

3.2 - Algemene regels voor de piloot vóór het vliegen 
Sinds 31 december 2020 mag u pas met uw drone vliegen als u 
voldoende getraind en opgeleid bent. Hiervoor regelt u het volgende: 

 Vliegt u met de drone zwaarder als 250 gram? Dan moet u een 
vliegbewijs halen of 16 jaar en ouder onder begeleiding van een 
volwassenen (Behalve speelgoeddrones).  

 Eerst doet u een kennistest bij een vliegschool. Daarna vraagt u 
een vliegbewijs aan bij de RDW. 

 Het vliegbewijs heeft u bij zich als u met uw drone vliegt. 

 

De open categorie kent 3 subcategorieën. Elke subcategorie stelt 
eisen aan de drone, de piloot en de vlucht. 

Let op! De hieronder genoemde gewichten zijn het gewicht van de 
drone op het moment dat hij opstijgt. Check in welke subcategorie 
uw drone valt. 

3.3 - Subcategorie A1  
3.3.1 – Drones tot 250 gram 
Voor drones die minder dan 250 gram wegen bij het opstijgen, 
gelden de algemene regels tijdens het vliegen. Maar de piloot: 

 hoeft zich alleen te registreren bij de RDW als de drone een 
camera heeft; RDW registratie nummer zonder de laatste 3 
cijfers moet aangebracht worden op iedere drone en controller 
waarmee je vliegt. 

 U hoeft verder geen kennistest te doen bij een vliegschool of 
een vliegbewijs te hebben. Wij als Drone Club Brabant 
adviseren u het vliegbewijs toch te behalen ondanks dat het bij 
wet niet verplicht is. 

Let op! Voor speelgoeddrones tot 250 gram geldt een uitzondering: 
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 Voor speelgoeddrones die minder dan 250 gram wegen bij het 
opstijgen, gelden de algemene regels tijdens het vliegen. 
Speelgoeddrones zijn voorzien van een speciale markering. DJI / 
Autel / etc hebben deze speciale markering niet en vallen dus 
NIET onder speelgoeddrones. 

 Er is geen minimumleeftijd voor het besturen van een 
speelgoeddrone en er mag zonder waarnemer gevlogen 
worden; 

 U hoeft zich niet te registreren bij RDW. U heeft geen 
exploitantnummer nodig; 

 U hoeft geen kennistest te doen bij een vliegschool of een 
vliegbewijs te hebben. 

Een speelgoed drone is ontworpen en bedoeld voor kinderen jonger 
dan 14 jaar. De leeftijdsgrens van de drone staat meestal op de 
verpakking. Als u de drone online aanschaft, dan vindt u de 
leeftijdsgrens op de productpagina van deze drone. 

3.3.2 - Drones tot maximaal 500 gram 
Voor drones die maximaal 500 gram wegen bij het opstijgen, gelden 
de algemene regels voor vluchten met een laag risico. Voor de piloot 
gelden de algemene regels voor en tijdens het vliegen. 

Daarnaast geldt dat de piloot niet boven mensen vliegt. 
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3.4 - Subcategorie A2 
3.4.1 - Drones tot maximaal 2 kilo 
Wilt u dichter bij mensen vliegen? En is uw drone (bij opstijgen) 
maximaal 2 kilo? Dan valt uw vlucht in subcategorie A2. 

Voor vluchten in subcategorie A2 gelden de algemene regels voor 
vluchten met een laag risico. Voor de piloot gelden de algemene 
regels voor en tijdens het vliegen. Daarnaast geldt dat de piloot: 

 Een vaardigheidsbewijs heeft; 
 Minimaal 50 meter horizontaal afstand houdt tot mensen. 
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3.5 - Subcategorie A3 
3.5.1 - Drones tot maximaal 25 kg 
Is uw drone (bij het opstijgen) maximaal 25 kilo? Dan valt uw drone in 
subcategorie A3. Voor drones tot maximaal 25 kilo gelden de 
algemene regels voor vluchten met een laag risico. Voor de piloot 
gelden de algemene regels voor en tijdens het vliegen. Zelfbouw 
drones zwaarder dan 250 gram vallen tevens binnen deze categorie. 

Daarnaast: 

 

 Vliegt de piloot alleen in gebieden waar geen mensen zijn; 
 Houdt de piloot minimaal 150 meter afstand van woon-, 

handels-, industrie- of recreatiezones. 
 

3.6 - Exploitantnummer: 
Een exploitantnummer is verplicht voor eigenaren van drones met 
een camera of drones die 250 gram of meer wegen. Als de fabrikant 
uw drone als speelgoeddrone heeft aangemerkt, dan gelden deze 
regels niet voor u. 

Bent u piloot en ook eigenaar van een of meerdere drones? Dan 
heeft u een vliegbewijs én een exploitantnummer nodig, deze vraag 
je aan bij de RDW. 
 
Dit exploitanten nummer dient jaarlijks verlengd te worden. 

Het exploitantennummer ziet er als volgt uit: 
NLD12abcdefgh34ij-56a 

Het exploitantnummer bestaat hierbij uit 2 verschillende delen. Het 
eerste deel (voor het min teken) is het publieke deel. Dit dient op alle 
drones zwaarder dan 250 gram bevestigd te worden. 
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Het tweede deel bestaat uit de laatste 3 tekens en moet men prive 
houden. Dit deel moet je op kunnen geven als bijvoorbeeld de politie  
er om vraagt. 

4 - Waar mag ik vliegen? 
Helaas mag je niet overal vliegen met je drone. Dit heeft 
vanzelfsprekend te maken met de veiligheid van jezelf en anderen. 
Het is bijvoorbeeld verboden om in de buurt van een vliegveld te 
vliegen. Kijk voordat je vertrekt op de nederlandse No-fly zone kaart. 
Hierin staat aangegeven welke gebieden voor drones verboden zijn 
en gebieden met beperkingen zoals maximale vlieghoogte. Dit staat 
weergegeven in de NOTAM (NOtice To AirMen) 

Hier zijn verschillende apps voor beschikbaar zodat je precies kunt 
zien of je er mag vliegen of niet. 

 Godrone 
 Aeret 

Boven genoemde apps / kaarten zijn de meest gebruikte. 

 

 

 

 

 

 

 

Rode zones zijn gereguleerde gebieden met een hoog risico en het 
gebruik van je drone kan gevaarlijk of verboden zijn. 
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Blauwe zones zijn een vooraankondiging van gebieden die, indien 
actief, verboden of gevaarlijk kunnen zijn voor droneactiviteiten.  

Gele zones geven gebieden aan waar de bediening van uw drone 
veiligheid, privacy of veiligheidsproblemen kan veroorzaken. 

4.1 - Binnen de Europese Unie 
Sinds 1 januari 2022 gelden er nieuwe regels rondom het gebruik van 
drones die van kracht zijn voor de gehele Europese Unie. Het goede 
nieuws is dus dat als je nu in Nederland al aan de huidige regels 
voldoet, je ook in andere landen in EU op dezelfde manier gebruik 
kunt maken van je drone. Uiteraard let je wel op lokale no-fly zones 
om problemen te voorkomen. Heb je je nog niet verdiept in de 
nieuwe EU-regels voor drones? Dat is wel belangrijk. Ten eerste moet 
je jezelf registreren bij het RDW als exploitant van een drone en je 
exploitantnummer aanbrengen op je drone. In veruit de meeste 
gevallen ben je ook verplicht een drone vliegbewijs te halen. Drones 
die minder dan 250 gram wegen zijn van dit laatste uitgezonderd. 

 

4.2 - Buiten de Europese Unie 
Buiten de Europese Unie wordt het al een stuk ingewikkelder. Ieder 
land houdt er zijn eigen regels op na wat betreft het gebruik van 
drones. Hier moet je je dus van tevoren in verdiepen, zodat je weet 
waar je aan toe bent en wat je eventueel moet regelen om wél van je 
drone gebruik te kunnen maken. Een goede reden om die van 
tevoren goed uit te zoeken, is omdat in sommige landen je drone al 
bij de douane in beslag genomen kan worden. Dit is bijvoorbeeld het 
geval in Cuba, Thailand, Marokko en Turkije. Dat is een scenario wat 
je natuurlijk wilt proberen te vermijden. Let op: sinds de Brexit valt 
ook het Verenigd Koninkrijk buiten de Europese Unie. Ook daar 
gelden dus de lokale regels. 
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4.3 Boete voor de piloot 
Als je je niet aan de regels houdt, krijg je vaak in 1e instantie een 
waarschuwing. Indien je nogmaals in de fout gaat, kan je een boete 
krijgen (maximaal €7.800). Het is hierbij ook mogelijk dat de drone in 
beslag genomen wordt. De hoogte van de boete hangt af van de 
soort overtreding. Er kan bijvoorbeeld worden gekeken of je de 
drone beroepsmatig of hobbymatig gebruikt en of je mensen in 
gevaar gebracht hebt. 
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5 - Met welke omstandigheden mag ik vliegen en 
wanneer niet? 
Overzicht regels recreatief gebruik van drones 

Een overzicht van alle regels voor hobby drone-piloten staat 
hieronder vernoemd onder het kopje No fly en Go Fly. 

 

 

 

 

 Vliegen bij schemering / nacht (niet tussen 15 min na 
zonsondergang en 15 min voor zonsopkomst) 

 Vliegen boven aaneengesloten bebouwing met +250gr drones 
 Vliegen boven een mensenmenigte, definitie mensen massa; 

Een groep mensen waarbinnen een individu zichzelf 
redelijkerwijs niet aan gevaar kan onttrekken.  

 Vliegen boven auto- en waterwegen 
 Hoogspanning 150 meter afstand er overheen kan dus niet 
 Drone uit het zicht verliezen 
 Vliegen in een NO-FLY zone 
 Vliegen in een straal van 3 KM van ongecontroleerde 

vliegvelden 
 Vliegen in een gecontroleerd gebied (CTR) rond een civiele of 

militaire luchthaven 
 Vliegen onder invloed van drank of drugs 

  

Wanneer mag je niet vliegen 



  
Droneregels 31-07-2022 

 
P a g i n a  | 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vlieg bij daglicht 
 Vlieg voor recreatieve doeleinden 
 Een particuliere drone mag niet zwaarder zijn dan 25 kilogram. 
 Vlieg tot 120 meter hoogte 
 Leer je drone kennen 
 Volg een vliegles 
 Inspecteer de drone voor de vlucht 
 Houd zicht op de drone tijdens de vlucht 
 Houd afstand van mensenmenigten, bebouwingen, spoor- en 

auto (snel) wegen 
 Respecteer andermans privacy en rust 
 Gebruik je verstand 
 U bent minimaal 16 jaar oud. 
 U mag vliegen met een waarnemer als u jonger bent dan 16 

jaar. De waarnemer kan 1 van de ouders zijn tot 250gr en er 
boven is er een certificaat nodig. De waarnemer is een piloot 
met een vliegbewijs. De waarnemer heeft altijd zicht op de 
drone. En staat altijd in contact met de piloot.  

Wanneer mag ik wel vliegen 
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 Wees op de hoogte van de actuele drone-wetgeving 
 Zorg dat alle accu’s volledig zijn opgeladen 
 Bestudeer het weerbericht: vermijd regen en harde wind 
 Check de KP Factor (UAV Forcast) en of de vlieglocatie niet in 

een no-fly zone ligt 
 Scan de omgeving op obstakels en zendmasten en 

hoogspanningsmasten 
 Controleer ook de technische staat van de drone. Zit alles vast, 

reageert alles zoals zou moeten. Is er niks kapot. Zijn de props 
niet beschadigd. 

  



  
Droneregels 31-07-2022 

 
P a g i n a  | 16 

 

 

 
 

 Houd je aan de actuele drone-wetgeving 
 Houd omstanders op gepaste afstand 
 Verlies de drone niet uit het oog 
 Let op het batterijniveau en keer op tijd terug 

 

 

 

 

 

 Schakel de drone uit en haal de accu uit de drone 
 Maak de drone schoon en droog 
 Berg de drone zorgvuldig op 

 


