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Samenvatting

Nieuwsdrones vullen een gat in de journalistiek. Media willen drones gebruiken voor verschillende 
doeleinden: voor completere verslaggeving van het dagelijkse nieuws, voor onderzoeksjournalistiek, als 
aanvulling op bestaande journalistieke producties en om beroemdheden (stiekem) te fotograferen of 
filmen. 

Dat laatste is geen journalistieke toepassing. Toch gaat de discussie over drones en journalistiek vooral 
over het vraagstuk van privacy. Dat komt ook doordat de eerste Nederlandse voorbeelden van 
dronejournalistiek foto's zijn van privé-woningen (De Swart, 2013; Van Riessen, 2013).

Vliegen met een lichte drone is vrij eenvoudig en relatief ongevaarlijk (PI Waite, 2014). Hoe zwaarder de 
drone, hoe meer training vereist is. Elke drone-bestuurder moet de geldende luchtverkeersregels 
kennen. Voor professionals geldt een zeer uitgebreid aanvullend eisenpakket. 

De huidige wetgeving en de strenge en dure opleiding en certificering verhinderen het merendeel van de  
journalistieke toepassingen van drones. De media hebben daarom belang bij wetgeving waarin de 
persvrijheid gewaarborgd is.

Als media eenmaal besluiten nieuwsdrones in te zetten, dan moeten zij telkens zelf de afweging maken 
of het noodzakelijk en wenselijk is een drone in te zetten, doen ze dat niet, dan kan dat hun 
geloofwaardigheid aantasten (Goldberg, Corcoran en Picard, 2013). Doen ze dat wel, dan kunnen drones 
bijdragen aan meer nauwkeurige en betrouwbare journalistiek (PI Waite, 2014).

Naarmate er meer vraag komt naar dronejournalisten, is het denkbaar dat scholen voor journalistiek 
cursussen of complete modules dronejournalistiek opnemen in hun curricula.

Privacy & Veiligheid

INLEIDING

Journalistiek is een fundamenteel onderdeel van de democratische samenleving en een mensenrecht 
(IVBPR, 2014; EVRM, 2014). Vrijheid van nieuwsgaring en toegang tot informatie is daarvan een 
onderdeel dat bovendien essentieel is voor een 'inclusieve' informatiemaatschappij (WSIS, 2003). 
In Nederland geldt sinds juni 2013 (Staatscourant, 2013) wetgeving die strijdig lijkt met deze 
fundamentele rechten. Het is journalisten (en andere professionals) verboden te vliegen met een drone, 
terwijl burgers dat wel mogen (ILenT, 2013a; 2013b). Daarmee wordt journalisten een beperking 
opgelegd die niet gelden voor andere burgers, stelt media-advocaat Otto Volgenant (PI Volgenant, 2014; 
Volgenant, 2014). Als gevolg daarvan is een dronejournalist onverzekerd als hij toch een drone laat 
opstijgen (PI Brinkhorst, 2014).

Veiligheid

Vliegen met een drone is gebonden aan regels. Net als in het verkeer moet een drone-bestuurder zich 
daar aan houden. Hoe zwaarder de drone, hoe gevaarlijker die is als hij neerstort. Matthew Waite, 
oprichter van het Drone Journalism Lab, noemt de zwaardere drones consequent 'vliegende 
grasmaaiers', om het gevaar van de roterende propellers te benadrukken. 
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Voor hobbyisten gelden andere regels dan voor professionals, net als in veel andere westerse landen. 
Australië loopt voorop (PI Waite, 2014). Daar wordt momenteel gewerkt aan dronewetgeving op basis 
van de veiligheidsrisico's. In een nieuw wetsvoorstel wordt geen onderscheid gemaakt tussen de 
professional en de hobbyist voor drones onder de 2 kilogram. Drones zwaarder dan 2 kilogram moeten 
een (vereenvoudigde) keuring doorlopen en piloten moeten daar een training doorlopen en een 
certificaat behalen (CASA, 2014).

Privacy
Het gebruik van drones – an eye in the sky – roept de vraag op of privacy-wetgeving aangescherpt moet 
worden (Calo, 2011). Maar volgens media-advocaat Otto Volgenant hoeft er geen wetswijziging te 
komen, omdat de privacy in Nederland al wettelijk beschermd is. Gluren met een drone in de tuin van de 
buren mag dus niet, maar lijkt onvermijdelijk, naarmate er meer mensen een drone hebben (PI 
Volgenant, 2014). Of een drone zonder camera wel mág vliegen boven privé-terrein roept overigens nog 
wel specifieke juridische vragen op (Koops, 2014).

Ethiek: Veiligheid en privacy in dronejournalistiek
Matthew Schroyer, oprichter van de Professional Society for Drone Journalists formuleerde een ethische 
code voor dronejournalisten. Daarin staat dat journalisten niet moeten vliegen met een 'potentieel 
gevaarlijk luchtvaartuig' als het nieuws op een andere manier verzameld kan worden (Schroyer, 2012).

Voor de media telt bovendien de publieke opinie telt: wordt een drone vooral geassocieerd met 
paparazzi of worden journalisten gezien als verlengstuk van de overheid – een 'little big brother' – dan 
beperkt dat de media in hun vrijheid van nieuwsgaring (Gibb, 2014). Gebruikt de journalistiek de drone 
juist om onderzoek te doen en misstanden aan de kaak te stellen, dan kan dat de reputatie van de 
journalistiek juist goed doen (PI Waite, 2014). Kortom: media moeten telkens afwegen of het nodig en 
wenselijk is een drone te gebruiken, omdat ze anders het risico lopen hun geloofwaardigheid te 
verliezen (Goldberg, Corcoran en Picard, 2013).

Educatie
Twee Amerikaanse scholen voor journalistiek die in 2013 studenten wilden gaan trainen in het vliegen 
met drones, moesten hun programma stopzetten op last van de luchtvaartautoriteiten (Chapa, 2013; 
Fumano, 2014; O’Neil, 2013). In Nederland worden dergelijke trainingen nog nergens aangeboden, maar 
als er meer vraag ontstaat naar getrainde dronejournalisten, is de kans groot dat dronejournalistiek in de 
curricula van de scholen voor journalistiek terecht komt.
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TOEPASSINGEN IN DE JOURNALISTIEK

Nieuwsdrones
Onbemande luchtvaartuigen bieden journalisten een breder perspectief (Kaufman en Somaiya, 2013). De 
drone vult een gat in de journalistiek, volgens cameraman Eric Feijten, de eerste die voor de NOS met 
een drone filmde. Dat was op de Filippijnen, na een tyfoon die veel dorpen in puin legde in november 
2013. Volgens Feijten kwam de ramp plotseling heel dichtbij door de drone, en had hij deze beelden niet 
kunnen maken vanaf de schouder, of vanuit een helikopter [Dupuy, 2013; NOS, 2013].
Nieuwsdrones zijn inmiddels in gebruik bij diverse media-organisaties en journalisten in binnen- en 
buitenland. Ook (onbetaalde) burgerjournalisten gebruiken drones voor verslaggevingsdoeleinden – 
bijvoorbeeld bij demonstraties (Tremayne en Clarke, 2014) of bij nieuws waar ze bij toeval op stuiten, 
zoals de Texaanse hobbyist die een illegale lozing van slachtafval in een rivier filmde (Klimas, 2012).
Binnen de journalistiek worden drone-beelden vooral gezien als een aanvulling op bestaande 
journalistieke verslaggeving en nieuwsgaring, (Goldberg, Corcoran en Picard, 2013). Naar verwachting 
worden nieuwsdrones vooral gebruikt voor film en fotografie, maar voor onderzoeksjournalistiek kunnen 
ze uitgerust worden met andere sensors (PI Waite, 2014).

Vier redenen voor journalistiek gebruik
Op basis van literatuuronderzoek en interviews zijn er vier journalistieke redenen te onderscheiden om 
drones te gebruiken: voor completere en meer accurate verslaggeving; voor onderzoeksjournalistiek; als 
verrijking van bestaande journalistieke producties; en voor paparazzi-doeleinden.

Voor meer accurate verslaggeving
Drones worden ingezet voor meer accurate en completere verslaggeving of beelden die op een andere 
manier niet of moeilijk te verzamelen zijn. Het kan gaan om 'hard nieuws': Demonstraties, protesten, 
rellen (Captain, 2012; Haddou, 2014; Tremayne en Clarke, 2014); Rampen (Crazy High, 2014; Dupuy, 
2013; Team Blacksheep, 2013); Oorlogen (Gynnild, 2014; Haddou, 2014); Lokaal nieuws zoals 
verkeersongevallen, branden (Cush, 2014; PI Brinkhorst, 2014) en files. Of om 'zacht nieuws': 
Sportevenementen (Feltman, 2014); Festivals; Natuur (Barribeau, 2014; Firefight Films, 2014) en 
dierenleven (Rice, 2014).

Voor onderzoeksjournalistiek
Drones kunnen worden ingezet in voor onderzoeksjournalistiek, om data te verzamelen die zonder 
drone niet eenvoudig te ontsluiten is, stelt Matthew Waite. Daarbij kan een drone ook uitgerust worden 
met sensors die een ander soort data opslaan dan beeld. Bijvoorbeeld infraroodmeters, 
multispectraalmeters (PI Waite, 2014) of geigertellers (Schroyer, 2013). De drone als 
onderzoeksinstrument kan worden ingezet in misdaadverslaggeving (Tremayne en Clarke, 2014), 
milieujournalistiek (Drone Journalism Lab, 2012; Klimas, 2012; PI Waite, 2014) en datajournalistiek (PI 
Waite, 2014). 
De drone kan ook gebruikt worden om de overheid te controleren (PI Waite, 2014). Als voorbeeld: de 
Japanse overheid deed voorkomen dat de radioactieve straling na de kernramp in Fukushima in 2011 
lager was dan in werkelijkheid. Journalisten hadden toen met een drone, uitgerust met geigerteller, de 
straling veilig kunnen nameten (Schoyer, 2013).

Als verrijking van bestaande producties
Drone-beelden zijn een cinematografische verrijking van journalistieke producties. De drone wordt 
ingezet als aanvulling op documentaires (PI Grossman, 2014), tv-producties (CCTV, 2014), presentatie-
vormen (BBC-news, 2013) en foto-series (PI Brinkhorst, 2014; PI Oudshoorn, 2014).
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Voor paparazzi-doeleinden
En tenslotte wordt de drone ook gebruikt voor paparazzi-doeleinden: het filmen en fotograferen van 
mensen omdat ze in de publieke belangstelling staan (De Swart, 2013; Gynnild 2013; Lietar, 2010, PI 
Oudshoorn, 2014; PI Thomas, 2014; Tremayne en Clarke, 2014;  Van Riessen, 2013)

Voortgaand onderzoek
Elke journalistieke toepassing roept vragen op die de media zelf zullen moeten beantwoorden. Kun je 
bijvoorbeeld als oorlogsverslaggever wel met een drone vliegen, als de bevolking van dat land 
doodsbang is voor drones vanwege bombardementen? Verstoor je de natuur als je er met een drone 
doorheen vliegt (MTN, 2014; Buddhanz1, 2013; Chris, 2014)? 
Moet je vanwege privacy en de journalistieke reputatie de mensen die je filmt zoveel mogelijk 
onherkenbaar maken, om te voorkomen dat je verandert in een 'little brother' bij wie de overheid extra 
bewijsmateriaal komt verzamelen? Moet je als media gaan lobbyen omdat andere grote partijen – 
bijvoorbeeld de agrarische industrie (Potter, 2014) –  lobby's beginnen om te voorkomen dat er met 
drones gefilmd wordt? En wat doe je als media als de overheid het gebruik van drones blijft verbieden?
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