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Vanaf 31 december 2020 gelden Europese regels voor drones. Deze regels gelden in alle 
landen van de Europese Unie (EU). De regels dragen bij aan veiligheid in de lucht en op de 
grond. 
In dit document zijn de regels die gelden voor het vliegen met drones bij Jaarbeurs 
opgenomen. In het document wordt een onderscheid gemaakt tussen vliegen binnen in de 
Jaarbeurs gebouwen en het buitengebied van Jaarbeurs. 
 
Het besluit om toestemming te verlenen zal altijd plaatsvinden in afstemming met de 
organisator van de betreffende beurs/event. Na toestemming dient de partij die de 
dronevlucht uitvoert te tekenen voor akkoord op onderstaande regels. Tevens is het 
Jaarbeurs accommodatieregelement van kracht. 
 
 

Toestemming aanvragen 

Wanneer er aan alle in dit document omschreven regels wordt voldaan, kan een dronevlucht 
worden aangevraagd bij de afdeling Veiligheid via: veiligheid@jaarbeurs.nl 

 
 
 
 

https://www.jaarbeurs.nl/algemene-voorwaarden
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Vliegen met drones - buiten  
Drones zijn er in allerlei soorten en maten. Ze worden op verschillende plekken en voor 
verschillende doelen gebruikt. Welke regels gelden, hangt af van het risico op een ongeval tijdens 
de vlucht. Sinds 31 december 2020 gelden in de Europese Unie 3 categorieën: 
 

• Vluchten met een laag risico (Open categorie) 

• Vluchten met een gemiddeld risico (Specifieke categorie) 

• Vluchten met een hoog risico (Gecertificeerde categorie) 
 

Bepaal in welke categorie uw vlucht valt en welke regels voor uw dronevlucht gelden op deze site 
van de Rijksoverheid. Verder moet een drone en de bestuurder aan de overige regels voldoen. 
Deze zijn opgesteld door de Rijksoverheid en zijn hier terug te vinden. 
 
In het luchtruim, ook boven het Jaarbeurs terrein, valt het vliegen met een drone onder toezicht 
van het inspectie Leefomgeving en Transport. Het is verboden met een drone te vliegen wanneer 
deze in de categorie Specifiek of Gecertificeerd valt, tenzij er een ontheffing is verkregen. Een 
ontheffing moet worden aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport 
 
Vliegen met drones - binnen 
Het binnen in Jaarbeurs vliegen met een drone wordt door Jaarbeurs aangemerkt als 
bedrijfsmatig gebruik, met de daarop van toepassing zijnde regelgeving. 
Zie voor meer informatie: https://ondernemersplein.kvk.nl/zakelijk-gebruik-van-drones/ 
 
Het binnen vliegen van een drone vereist, vanwege de grotere kans op ongelukken door de 
beperkte ruimte en de aanwezigheid van mensen, speciale aandacht voor veiligheid. Om die 
reden heeft Jaarbeurs regels opgesteld die het laten vliegen onder strenge voorwaarden mogelijk 
maken maar de kans op ongelukken zoveel mogelijk te beperken.  
 
De volgende regels zijn van altijd van toepassing bij een dronevlucht in Jaarbeurs: 

• De vlieger dient gecertificeerd te zijn en een vliegbewijs RPA-L te kunnen overleggen;  

• Naast de piloot is een “observer” verplicht voor het bedienen van de camera; 

• Er is een geldig bewijs van luchtwaardigheid (S-BVL) voor de drone;  

• Door de organisatie wordt van tevoren met Jaarbeurs afgestemd waar exact gevlogen 
gaat worden en gedurende welke tijd; 

• Er wordt enkel gevlogen met voldoende verlichting; 

• Er wordt enkel gevlogen binnen het zichtveld van de bestuurder en niet hoger dan de 
onderzijde van de dakconstructie in de betreffende hal. 
 

Bij gebruik van een drone van meer dan 250 gram: 
• Er mogen zich geen mensen bevinden in het vlieggebied gedurende de vlucht; 

Doorgaans worden vluchten daarom uitgevoerd buiten openingstijden; 

• Indien gevlogen gaat worden binnen openingstijden dan is het gebied duidelijk 
afgebakend met eventueel waarschuwingsborden. Tussen het vlieggebied en 
publieksgebied wordt een veiligheidszone van 10 meter gehanteerd en is toezicht 
aanwezig; 

• De bestuurder van de drone verklaard verzekerd te zijn voor eventuele schade die 
veroorzaakt wordt door de drone, indien de drone meer dan 20 kilo weegt. 
 

Bij gebruik van een drone van minder dan 250 gram: 
• Het is, onder toezicht, toegestaan om kortdurend boven mensen te vliegen, echter NIET 

wanneer dit een mensenmenigte betreft. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/nieuwe-regels-drones
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone
https://www.ilent.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/hoe-kan-ik-een-vergunning-aanvragen
https://ondernemersplein.kvk.nl/zakelijk-gebruik-van-drones/

