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1 Inleiding

1.1 Pilot adviesfunctie verantwoord datagebruik 
Gebruik van data biedt grote kansen om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke 
opgaven. Dit vereist echter een goede afweging waarbij wordt beoordeeld wat (technisch) kan, (juridisch) 
mag en (ethisch) wenselijk is gegeven dat doeleinde. Deze integrale afweging is nodig om tot verantwoord 
datagebruik te komen. 

De Interbestuurlijke Datastrategie zet verantwoord datagebruik voor maatschappelijke opgaven centraal. 
Naar aanleiding hiervan is in 2022 gestart met de pilot adviesfunctie verantwoord datagebruik. Hiermee 
wordt ondersteuning en advies geboden aan overheden die data willen gebruiken voor een 
maatschappelijke opgave, maar die tegen vragen aanlopen over hoe dit verantwoord kan. De pilot wordt 
uitgevoerd door juridische experts van Pels Rijcken en technische en ethische experts van Verdonck, 
Klooster & Associates (VKA).

1.2 Samenhangende benadering: juridisch, technisch en ethisch kader
Voor iedere use case (datavraag) is een korte integrale samenvatting gemaakt van het advies met daarin 
de belangrijkste juridische, ethische en technische aandachtspunten. De juridische, technische en ethische 
aspecten moeten in samenhang worden bezien. Het doel van het advies is om handvatten te bieden om op 
een verantwoorde en transparante wijze gebruik te maken van data. 

Het advies vormt voor andere overheden met een vergelijkbare vraag dan ook een hulpmiddel om tot een 
eigen verantwoorde afweging te komen over het voorgenomen datagebruik. 

Dit document is een korte, integrale samenvatting van het advies ‘Gebruik van camerabeelden via inzet 
van een automatisch vliegende drone in de gemeente Breda’. Dit rapport (d.d. 18 november 2022) is 
opgesteld door Pels Rijcken en VKA in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties.  
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2 Samenvatting advies 

2.1 Vraagstelling gemeente Breda 
De gemeente wil weten in hoeverre het voor haar en/of de private bedrijven op Hazeldonk vanuit 
juridisch, ethisch en technisch perspectief mogelijk om op een verantwoorde wijze boven het 
bedrijventerrein een geautomatiseerd vliegende drone met een camera in te zetten met als doel het 
signaleren en bestrijden van (al dan niet ondermijnende) criminaliteit. 

2.2 Antwoord
Wij zien juridische mogelijkheden voor de burgemeester om ter handhaving van de openbare orde binnen 
het bedrijventerrein Hazeldonk, mits de burgemeester daarbij voldoet aan de strikte voorwaarden van 
artikel 151c Gemeentewet en de algemene regels van de Wet politiegegevens. Een belangrijke 
randvoorwaarde is dat de burgmeeester de strikte noodzaak van de inzet van de drone schriftelijk 
motiveert aan de hand van actuele (dreigings)rapportages. Onze verwachting is dat de burgemeester aan 
de hand van de in hoofdstuk 6 van het rapport beschreven stukken tot een gedegen motivering kan 
komen.

Voor zover de inzet van de drone is gebaseerd op artikel 151c Gemeentewet, kunnen enkel  
camerabeelden worden gemaakt van openbare plaatsen of een andere voor een ieder toegankelijke plaats. 
Dit maakt dat orde verstorende activiteiten die plaatsvinden op het ‘eigen’ bedrijventerrein van de private 
bedrijven gevestigd op Hazeldonk onopgemerkt kunnen blijven. Om deze blinde vlekken in beeld te 
krijgen, zou de gemeente een samenwerking kunnen aangaan met de private bedrijven op Hazeldonk. De 
inzet van een drone door de private bedrijven wordt gereguleerd door de AVG. De wettelijke grondslag 
zou in een dergelijk geval artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, AVG kunnen zijn. 

Van belang is dat de burgemeester, de politie en de private partijen gezamenlijke afspraken maken over 
de publieke-private samenwerking die inherent is aan dit scenario. Zowel de burgemeester/politie als de 
private bedrijven dienen technische, organisatorische en juridische maatregelen te nemen die borgen dat 
niet meer persoonsgegevens verwerkt worden dan strikt noodzakelijk. Ook de beveiliging dient in orde te 
zijn. In het rapport is toegelicht hoe invulling kan worden gegeven aan ‘privacy by design’ en beveiliging. 

VKA heeft bovendien een technisch en ethisch kader beschreven met daarin minimumeisen waaraan de 
inzet van de drone in ieder geval dient te voldoen. Zie in dit verband hoofdstuk 10 en bijlage 1 van het 
rapport. 
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3 Juridische aandachtspunten

In dit hoofdstuk leest u de belangrijkste juridische aandachtspunten. 

Toepasselijkheid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  / de Wet 
politiegegevens (Wpg) 

Elke verwerking van een camerabeeld waarop een identificeerbare persoon staat afgebeeld, betreft een 
verwerking van persoonsgegevens (zie stap A1 - ‘Toepassing pilot’ stap A1). De inzet van de drone is 
gericht op de handhaving van de openbare orde. Direct gevolg daarvan is dat de inzet van dronebeelden 
door de burgemeester enkel gebaseerd kan worden op artikel 151c Gemeentewet. Bij een inzet van 
dronebeelden op basis van artikel 151c Gemeentewet is niet de AVG, maar de Wpg van toepassing op de 
verzameling van de dronebeelden. De verzameling betreft een verwerking van politiegegevens. Ook het 
(live) uitkijken van de dronebeelden, vormt een verwerking van politiegegevens waarop de Wpg van 
toepassing is (zie stap A1 - ‘Toepassing pilot’).

Wettelijke grondslag – burgemeester & politie  

Op basis van artikel 151c Gemeentewet kan, mits dat in de APV is bepaald, de burgemeester besluiten 
cameratoezicht in te stellen op openbare plaatsen als dit noodzakelijk is voor de handhaving van de 
openbare orde. Daarbij gelden een aantal strikte wettelijke vereisten (zie stap 1 – ‘Toepassing pilot’). 

De inzet van de drone moet noodzakelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde. Er kan aldus 
slechts een drone worden ingezet indien de burgmeester aan de hand van actuele informatie motiveert dat 
een noodzaak tot de inzet van de drone bestaat. Dit houdt in dat de burgemeester aantoont dat er 
ondermijnende criminaliteit op het bedrijventerrein plaatsvindt, met als gevolg openbare verstoringen. 
Deze analyse kan (onder meer) worden gebaseerd op de volgende informatie:

 bestuurlijke rapportages die door de politie aan de burgemeester zijn verstrekt en betrekking 
hebben op het bedrijventerrein;

 signalen of informatie verkregen van het RIEC die betrekking hebben op het industrieterrein;
 de analyse van het dreigingsniveau die reeds door het RIEC zou zijn uitgevoerd;
 de veiligheidsanalyse die door de korpschef is uitgevoerd ten behoeve van de plaatsing van de 

statische ‘151c’ camera’s;
 de motivering van het dreigingsniveau in het cameraplan van de statische 151c camera’s die op 

het bedrijventerrein reeds in gebruik zijn;
 eventuele informatie over strafrechtelijke delicten resp. overlast gepleegd op het bedrijventerrein 

die door boa’s of gemeentelijke toezichthouders wordt verwerkt;
 eventuele meldingen en signalen die door de private bedrijven op het terrein zijn gedaan bij de 

gemeente.

Onze verwachting is dat gemeente aan de hand van bovengenoemde stukken tot een gedegen motivering 
kan komen. Wel constateren wij dat de door de gemeente opgeleverde motivering van de inzet van de 
drone in Hazeldonk op dit moment (nog) onvoldoende is. De aangeleverde informatie is (inmiddels) 
gedateerd en daarnaast is niet ingegaan op de noodzaak om in aanvulling op de reeds bestaande 
statistische 151c camera’s die actief zijn binnen Hazeldonk, te kiezen voor de inzet van een drone (zie 
stap 1 – ‘Toepassing pilot’). De burgemeester zal de noodzaak van de inzet van de drone dus nader 
moeten onderbouwen. Zonder beschikking te hebben over de hiervoor beschreven informatie over het 
huidige dreigingsniveau binnen het bedrijventerrein, kunnen wij deze motivering niet voor de gemeente 
toetsen. 
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Voor zover de onderbouwing van het doel en de noodzaak van de inzet van de drone slaagt, zal de 
burgemeester vervolgens een besluit in de zin van artikel 151c, eerste lid, Gemeentewet moeten nemen.

Voor de incidentele inzet van een drone, bijvoorbeeld op basis van incidenten, zou nog kunnen worden 
bezien of inzet van drones op grond van artikel 3 Politiewet een optie is. In die gevallen zal het echter 
alleen kunnen gaan om kortstondige inzet van drones door de politie om een einde te maken aan een 
concrete (dreigende) verstoring van de openbare orde. Artikel 3 Politiewet zou mogelijk (ook) een 
grondslag kunnen vormen voor de politie om bij een concrete aanleiding (bijv. een drugsdeal op het 
bedrijventerrein van Hazeldonk) de drone van zijn gebaande pad te laten afwijken, en buiten het terrein 
camerabeelden vast te leggen. 

Wettelijke grondslag – Private bedrijven Hazeldonk

De op artikel 151c Gemeentewet gebaseerde inzet van de drone vormt (naar verwachting) slechts een 
gedeeltelijke oplossing voor het tegengaan van openbare ordeverstoring. Aan de zijde van de gemeente 
(en de bedrijven gevestigd op Hazeldonk) bestaat de uitdrukkelijke wens dat de drone ook wordt ingezet 
om (orde verstorende) criminaliteit te voorkomen en bestrijden die (mede) vanuit de ‘private’ afgesloten 
terreinen van de bedrijven worden gepleegd.

Voor zover de inzet van de drone is gebaseerd op artikel 151c Gemeentewet, kunnen als gezegd enkel 
camerabeelden worden gemaakt van openbare plaatsen of een andere voor een ieder toegankelijke plaats. 
Dit maakt dat orde verstorende activiteiten die plaatsvinden op het ‘eigen’ bedrijventerrein van de private 
bedrijven gevestigd op Hazeldonk onopgemerkt kunnen blijven. Om deze blinde vlekken in beeld te 
krijgen, zou een samenwerking kunnen worden aangegaan met de private bedrijven op Hazeldonk. De 
inzet van een drone door de private bedrijven wordt gereguleerd door de AVG. De wettelijke grondslag 
zou in een dergelijk geval artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, AVG kunnen zijn (de verwerking is 
noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke 
of van een derde die zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkene) (zie stap 1 – ‘Toepassing 
pilot’). Een bedrijf zal in dat geval wel aan de hand van objectieve feiten en omstandigheden moeten 
kunnen motiveren dat de inzet van de drone ter bescherming van die gerechtvaardigde belangen 
(bescherming goederen en werknemers) zwaarder wegen dan de privacybelangen van de betrokkenen die 
(mogelijk) gefilmd worden door de drone. 

Samenwerkingsafspraken bij publiek-private samenwerking 

Van belang is dat de burgemeester, de politie en de private partijen gezamenlijke afspraken maken over 
de publieke-private samenwerking die inherent is aan dit scenario. Zo zal in een zogenoemde ‘Onderlinge 
Regeling’ resp. convenant moeten worden voorzien in een werkwijze die borgt dat de burgemeester/politie 
resp. de bedrijven slechts inzage krijgen in de beelden waarop zij op grond van hun eigen wettelijke 
grondslag inzage in mogen verkrijgen. Denkbaar is ook dat een daartoe aangewezen gezamenlijke 
verwerker door partijen wordt aangewezen om deze preselectie voor beide categorieën partijen te maken. 
Een andere optie is dat deze selectie geautomatiseerd/technisch plaatsvindt aan de hand van de 
coördinaten van de beelden (zie stap 1 – ‘Toepassing pilot’). Ook zou gedacht kunnen worden aan twee 
aparte routes. Eén vliegroute gericht op het beschermen van de particuliere belangen van de bedrijven 
(waarbij de drone enkel beelden maakt van de terreinen van de deelnemende bedrijven) en één vliegroute 
voor het handhaven van de openbare orde (waarbij de drone enkel beelden maakt van de openbare weg). 
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Noodzaak & privacy by design 

Zowel de burgemeester/politie als de private bedrijven dienen technische, organisatorische en juridische 
maatregelen te nemen die borgen dat niet meer persoonsgegevens verwerkt worden dan strikt 
noodzakelijk. Onder stap 1 (Toepassing pilot) hebben wij beschreven welke maatregelen genomen kunnen 
worden uit het oogpunt van privacy by design & default. Een deel van de technische maatregelen is verder 
uitgewerkt in het door VKA opgestelde technische kader (zie bijlage 1 bij het rapport). 

Bijzondere persoonsgegevens 

Aangezien de drone zal worden ingezet boven een bedrijventerrein achten wij de kans beperkt dat 
camerabeelden zullen worden gemaakt waarop bijzondere (politie)gegevens zichtbaar zijn. Het valt 
evenwel niet uit te sluiten zijn dat met de drone fysieke kenmerken van personen worden vastgelegd die 
iets zeggen over de gezondheid, godsdienstige overtuiging en ras1 van een persoon. Pas als het maken 
van beeldopnames is gericht op de verwerking van (deze) bijzondere (politie)gegevens en/of op basis van 
de opnames onderscheid zal worden gemaakt naar ras, etniciteit, religie of gezondheid, kwalificeert de 
verwerking van dergelijke beelden de verwerking van bijzondere (politie)gegevens. Wij menen dat de 
verwerking van bijzondere politiegegevens in zo’n geval kan worden gebaseerd op artikel 5 van de Wpg. 
Voor zover sprake zou zijn van een verwerking van bijzondere persoonsgegevens door private partijen op 
het bedrijventerrein kan onder meer de doorbrekingsgrond uit artikel 9, lid 2, aanhef en onder g, AVG jo. 
artikel 25, aanhef en onder a, UAVG relevant zijn (noodzakelijk voor de identificatie van een persoon). 
Deze ziet op de verwerking van gegevens over iemands ras of etniciteit (zie stap 2 – ‘Toepassing pilot’). 

Strafrechtelijke persoonsgegevens 

De Wpg kent – anders dan de AVG - geen bijzonder regime voor de verwerking van zogenoemde 
‘strafrechtelijke persoonsgegevens’. De politie mag strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken ten 
behoeve van de handhaving van de openbare orde. 
Onder de AVG gelden voor de private bedrijven echter strikte eisen. De private partijen zouden zich, voor 
zover zij inderdaad strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken, mogelijk kunnen beroepen op artikel 10 
AVG jo. artikel 33, lid 2, aanhef en onder b, UAVG. Op grond van die bepaling mag de 
verwerkingsverantwoordelijke ten eigen behoeve strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken o.a. ter 
bescherming van zijn belangen voor zover het gaat om strafbare feiten die zijn of op grond van feiten en 
omstandigheden naar verwachting zullen worden gepleegd jegens hem of jegens personen die in zijn 
dienst zijn (zie stap 3 – ‘Toepassing pilot’). 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Voor zover wij ten tijde van het opstellen van dit rapport hebben kunnen vaststellen, zien wij geen 
indicatie dat er binnen de pilot geautomatiseerde besluitvorming plaats zal vinden. Hoewel de drone is 
voorzien van software/algoritmes die ervoor zorgen dat de drone zelfstandige afwegingen maakt over de 
vliegroute, worden de daarmee verkregen dronebeelden door natuurlijke personen beoordeeld.

Pas op het moment dat de drone wordt voorzien van een algoritme dat zelfstandig een selectie of 
beoordeling maakt van de dronebeelden, kunnen de strikte regels voor geautomatiseerde besluitvorming 
en profilering relevant zijn. Echter ook dan is onze verwachting dat binnen deze pilot niet (snel) sprake zal 
zijn van geautomatiseerde besluitvorming  (zie stap 4 – ‘Toepassing pilot’). 

1 Zie, nog onder de Wet bescherming persoonsgegevens, HR 23 maart 2010, ECLI:NL:HR:BK6331.



SAMENVATTING ADVIES | PILOT ADVIESFUNCTIE VERANTWOORD DATAGEBRUIK 
Gebruik van camerabeelden via inzet van een automatisch vliegende drone in de gemeente Breda 
17 oktober 2022

Pagina 7 van 11

Beveiliging 

De burgemeester/politie en de private partijen dienen de in stap 5 beschreven passende technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen en mogen de beelden niet langer bewaren dan strikt 
noodzakelijk. Hoewel de beveiligingseisen onder de Wpg en de AVG van elkaar verschillen, ligt het voor de 
hand om één set aan beveiligingsmaatregelen te treffen en om daarbij aan te sluiten bij de 
beveiligingseisen van de Wpg. In stap 5 van dit rapport lichten wij toe op welke wijze uitvoering kan 
worden gegeven aan het beveiligingsbeginsel van de Wpg en de AVG. 

Een deel van de technische maatregelen is verder uitgewerkt in het door VKA opgestelde technische kader 
(zie bijlage 1 van dit rapport). 

Transparantie / informatieplicht 

Tot slot dienen de burgemeester en de private partijen betrokkenen te informeren over de inzet van de 
drone. Zorg dat personen die het bedrijventerrein betreden overeenkomstig de in stap 7 van dit rapport 
beschreven wijze worden geïnformeerd over de inzet van de drone en de verwerking van de 
dronebeelden.

Er kan niet worden volstaan met het plaatsen van één bord op een centrale plek binnen het 
cameragebied, maar er moet in ieder geval aan de randen van het vlieggebied aan burgers kenbaar 
worden gemaakt dat zij een cameragebied betreden. Op die manier kan het nooit zo zijn dat burgers 
heimelijk door camera’s, ongeacht het type camera, worden gefilmd. In aanvulling daarop kan gedacht 
worden aan het verstrekken van actuele informatie op de website van de verantwoordelijke en via 
(sociale) media en bijvoorbeeld gemeentelijke nieuwsbrieven, het ter plekke uitdelen van informatiefolders 
en het zichtbaar en hoorbaar maken van de drones door middel van bijvoorbeeld felle kleuren, 
(knipperende) lichten en geluidssignalen. Er zouden ook QR-codes geplaatst kunnen worden op de borden 
met een link naar de algemene en specifieke AVG of Wpg-informatie. In beginsel mag daarbij volstaan 
worden met icoontjes en Nederlandse teksten. Indien op voorhand echter al kan worden vastgesteld dat 
een groot deel van de chauffeurs of andere bezoekers van het vlieggebied geen Nederlands praten of 
lezen, zou de gemeente de informatie ook in andere talen kunnen vertalen en beschikbaar kunnen maken 
via bijvoorbeeld de hiervoor beschreven QR-code. De Wpg verplicht daar evenwel niet toe. 

Zie het rapport en de bijlagen daarbij voor een uitgebreidere samenvatting van de juridische analyse.
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4 Technische aandachtspunten

Vanuit technisch perspectief wordt gekeken naar de gehele technische infrastructuur en fysieke 
beveiliging van de drone, de payloads, het drone dockingstation, inclusief de organisatorische 
maatregelen. Dat houdt in dat zowel het ontwerp, het beheer en de organisatie rond het gehele drone 
platform vanuit privacy-by-design wordt ontwikkeld en dit in de operatie van het gehele drone platform 
wordt uitgevoerd. In de bijlage “technisch kader drone use cases voor de gemeente Breda” is dit verder 
beschreven. Samenvattend kunnen daaruit de volgende punten worden geconcludeerd:

Vanuit architectuur strekt het tot aanbeveling om gebruik te maken van maatwerk drones, waarbij een of 
meerdere drones in een docking station kunnen worden opgenomen, batterijen automatisch kunnen 
worden vervangen en de hoge resolutie data uit de drones kan worden gehaald. Ook dient ervoor te 
worden zorggedragen dat er geen componenten worden opgenomen die geproduceerd zijn in landen die 
niet worden vertrouwd, zodat verborgen communicatie van onderdelen met leveranciers wordt 
uitgesloten.

 Vanuit architectuur en configureerbaarheid strekt het tevens tot aanbeveling om de drones, 
dockingstations, payloads en batterijen te standaardiseren. Er kan dan vanuit één ecosysteem 
worden gewerkt gedurende de levenscyclus.

 De datacommunicatie en -opslag dient versleuteld te worden. AES-256 strekt tot minimale 
aanbeveling voor zowel de lage resolutie ‘live’ streaming als de hoge resolutie dataoverdracht van de 
drone via het dockingstation naar de Cloud. Voor wat betreft het gebruik van de Cloud dient te 
worden voldaan aan het Rijksbreed cloudbeleid 2022.

 Voor wat betreft de organisatorische maatregelen dient de regievoering en het beheer door de drone 
crew, met alle interne en externe partijen, te zijn vastgelegd. Vanaf het ontwerp, tot en met de 
wijzigingen en de exploitatie van het drone platform, dienen alle Service Management processen 
opgesteld te zijn vanuit privacy-by-design. 
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5 Ethische aandachtspunten

Er zijn geen zwaarwegende ethische bewaren tegen de voorgenomen inzet van drones op bedrijventerrein 
Hazeldonk. Naast het opvolgen van de handelingsopties uit de workshop aan de hand van het 
werkdocument van ECP.NL, wordt vanuit de Adviesfunctie geadviseerd om ieder geval de volgende 
stappen te nemen:

1. Maak een expliciete afweging tussen enerzijds functionaliteit die nodig is om het doel van de inzet 
van de drone te bereiken en anderzijds de privacy-waarborgen die daarbij moeten worden ingericht. 
Betrek bij deze afweging zoveel mogelijk de stakeholders, leg vast welke overwegingen een rol 
hebben gespeeld en welke keuzes zijn gemaakt. 

2. Werk uit op welke wijze het publiek geïnformeerd wordt en zorg voor een plek waar men terecht kan 
met vragen of klachten.

3. Monitor tijdens de pilot of de ingerichte privacy en security waarborgen werken.
4. Evalueer na afloop van de eerste fase van de pilot met betrokkenen of de ingerichte waarborgen 

voldoende zijn en stuur zo nodig bij.


