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1. De wettelijke regelgeving voor het zweefvliegen in Nederland in 
vogelvlucht  

 

ICAO-afspraken 
 
Vrijwel ieder land in de wereld kent een wet- en regelgeving. Daarin wordt het omgaan van de ingezetenen 
van het land met elkaar en met (al dan niet gemeenschappelijke) zaken van elkaar geregeld. Ieder land is 
daarbij autonoom. De andere landen respecteren het zelfbeschikkingsrecht van ieder land binnen zijn eigen 
grenzen. Ook voor het gebruik van het luchtruim boven zijn grondgebied en aangrenzende zeeën is ieder 
land autonoom. Het kan zijn eigen regelgeving daarvoor vaststellen. In het bijzonder kan ieder land zelf 
bepalen of en op welke manier eventueel internationaal luchtverkeer in zijn luchtruim wordt toegelaten. 
Men kan ook bepalen aan welke regels dat verkeer zich heeft te houden.  
 
Omdat luchtverkeer grensoverschrijdend is zijn we allemaal gebaat bij regelgeving die overal ongeveer 
gelijk is. Daarom kwamen in 1944 52 landen, waaronder Nederland, in Chicago bijeen om een regelgeving 
voor het internationale luchtverkeer op basis van wederkerigheid in het leven te roepen. Bij deze 
gelegenheid tekenden de aanwezige landen op 7 december een verdrag, dat de naam (Chicago) Convention 
on International Civil Aviation kreeg. Het verdrag bestaat uit 96 artikelen verdeeld over 22 hoofdstukken. In 
deze artikelen werd o.a. geregeld dat er een internationale organisatie, de International Civil Aviation 
Organisation (ICAO), moest komen. Deze is gevestigd in Montreal in Canada. De ICAO stelt voorstellen op 
voor internationale regelgeving, de z.g. Standards and Recommended Practices. Deze zijn vastgelegd in 18 
Annexes  (to the Convention), die ieder betrekking hadden op telkens een ander aspect van het 
internationale luchtverkeer. Deze voorstellen worden bindend als ze zijn opgenomen in de wetgeving van 
de aangesloten landen. Deze ICAO Annexes worden regelmatig aangepast. Voor het zweefvliegen 
belangrijke Annexes zijn o.a.: Annex 2: ‘Rules of the Air’ en Annex en 15: ‘Aeronautical Information 
Services’.  
 

Het KNVvL-GPL tot april 2018 
 
Om te voorzien in de impasse - veroorzaakt door de afschaffing van het RPL(G) - ging de KNVvL per 01-10-
2004 over op het uitgeven van het KNVvL-Glider Pilot License (KNVvL-GPL), onder praktisch dezelfde 
voorwaarden als eerder golden voor een RPL(G). De Nederlandse zweefvliegclubs zijn lid van de Afdeling 
Zweefvliegen van de KNVvL. Daarmee vallen ze onder het Afdelingsreglement. In 2006 is daarin opgenomen 
dat aan hun vliegbedrijven alleen personen mogen deelnemen, die in het bezit zijn van een geldige 
Medische Verklaring uitgegeven door de KNVvL (of door een door de KNVvL bevoegd verklaarde instantie). 
Ook is opgenomen dat personen of in het bezit zijn van een geldig KNVvL-GPL, dan wel vliegen onder 
toezicht van een persoon met een geldige instructiebevoegdheid in zijn KNVvL-GPL. Het KNVvL-GPL heeft 
geen juridische basis in de Nederlandse luchtvaart wet- en regelgeving en wordt om die reden in deze 
syllabus over wettelijke voorschriften niet behandeld. De overdracht van de bevoegdheden voor de uitgifte 
van het GPL is gebaseerd op een Wettelijk Convenant waarin is afgesproken dat blijvend zou worden 
voldaan aan de eisen die ICAO stelt.  
 

De Europese regelgeving  
 
Op 15 juli 2002 werd met de Verordening (EC) No 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 
de Europese Gemeenschap, de zogenaamde Basic Regulation, de basis gelegd voor de instelling van een 
Europees instituut, het European Aviation Safety Agency (EASA). Dit kreeg als hoofdtaak een 
gemeenschappelijke regelgeving op het gebied van de burgerlijke luchtvaart voor de Europese Unie voor te 
stellen. Daarnaast voert EASA ook een aantal taken uit die het beste centraal kunnen worden uitgevoerd. 
Het gaat hier bijvoorbeeld over typekeuring van luchtvaartproducten. EASA staat de Europese lidstaten bij 
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om de Europese Regels op een uniforme manier uit te voeren en te interpreteren. Deze taak wordt als 
'Standardisation' aangeduid. De Basisverordening geeft ook een aantal 'Essentiele Eisen' die de kern van de 
Europese eisen bevat.  
 
Anders dan in het geval van ICAO- en JAA-regelingen hoeven EU-verordeningen  niet meer in de 
Nederlandse wet- en regelgeving te worden verwerkt, omdat zij bindend zijn in alle landen in de Europese 
Unie. De EASA-regelingen zijn dus meteen onderdeel van de wettelijke voorschriften voor de luchtvaart in 
Nederland. Om doublures te voorkomen zijn daarom recentelijk veel Nederlandse regels aangepast, zoals 
in 2014 het RTL. Maar een groot aantal taken (en nadere regels) blijven de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten. Dit betreft zaken als het uitgeven van brevetten en erkenningen, handhaving van regelgeving en 
dergelijke dingen welke het best op nationaal niveau kunnen worden uitgevoerd. 
De in Nederland geldende luchtvaartvoorschriften zijn dus tegenwoordig een combinatie van EU- en 
nationale wetgeving 
 
Voor de uitvoering van de EASA-regelingen moest door ieder land een of meer bevoegde autoriteiten 
worden aangewezen. In Nederland is dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor alle 
onderwerpen.  
 
De EASA regelgeving sluit echter niet uit dat een lidstaat voor verschillende deelgebieden verschillende 
bevoegde autoriteiten aan wijst. 
 
Naast voorstellen voor EU regels stelt EASA ook Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guideline 
Material (GM) vast. Dit is geen bindend recht voor EU burgers en organisaties, AMC and GM vormen één, 
maar niet de enige manier waarmee aangetoond kan worden dat aan EU regelgeving voldaan kan worden. 
Het wordt om die reden wel als “soft law” aangeduid. 
 
Het proces waarmee EASA zowel voorstellen aan de Europese Commissie als Acceptable Means of 
Compliance (AMC) en Guidance Material (GM) ontwikkelt begint met het opstellen van een Notice of 
Proposed Amendment (NPA) welke voor commentaar op de EASA website wordt gepubliceerd. Het 
binnenkomende commentaar wordt verwerkt en het eindresultaat is ofwel een “Opinion” die naar de 
Europese Commissie wordt gezonden ofwel een publicatie door EASA van AMC and GM. De Europese 
Commissie gebruikt de opinion voor een voorstel (dat af kan wijken van de Opinion) aan de Europese 
Ministers van verkeer en het Europese Parlement. Deze besluiten op basis van dit voorstel tot een 
Europese verordening (waarbij opnieuw kan worden afgeweken van het voorstel van de Europese 
Commissie).  
 
Op dit moment (december 2016) zijn de volgende Europese verordeningen van belang voor zweefvliegen: 
 

 Basisiverordening (Basic Regulation) 

 Initial Airworthiness Regulation 

 Continuing Airworthiness Regulation 

 Aircrew Regulation 

 Air Operations Regulation 

 SERA - Standardised European Rules of the Air 
 
Hun inhoud zal behandeld worden onder het desbetreffende hoofdstuk van deze syllabus. 
 

2. Luchtwaardigheid van luchtvaartuigen 
 
De Basic Regulation bepaalt dat luchtvaartuigen voldoen aan essentiële luchtwaardigheidseisen en 
milieueisen. Hiertoe toont de ontwerper bij EASA aan dat dit het geval is en dan wordt een typecertificaat 
afgegeven voor dit ontwerp. Een luchtvaartuig mag niet worden gebruikt zonder het beschikt over een 
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geldig luchtwaardigheidscertificaat en, indien van toepassing, een geldig geluidscertificaat. Deze 
certificaten worden afgegeven door de lidstaat van registratie wanneer de aanvrager heeft aangetoond dat 
het luchtvaartuig in overeenstemming is met een EASA goedgekeurd typeontwerp. Dit bewijs van 
luchtwaardigheid en geluidscertificaat blijven geldig zolang het luchtvaartuig wordt onderhouden volgens 
de essentiële eisen inzake permanente luchtwaardigheid. 
 

3. De Nederlandse (luchtvaart-) wetgeving 
 
De Nederlandse Luchtvaartwetgeving wordt voor het grootste deel door internationale 
luchtvaartverdragen bepaald. De opbouw wijkt niet af van de gebruikelijke opbouw van de Nederlandse 
wet- en regelgeving. De basis voor alle regelgeving in Nederland wordt gevormd door de wetten. Deze 
worden in naam van de Koningin uitgevaardigd door de verantwoordelijke Ministers. Wetten moeten 
worden goedgekeurd door de Tweede en de Eerste Kamer. Wetten bepalen de hoofdlijnen en geven vaak 
ook aan welke bevoegdheden welke Ministers hebben om de regelgeving nader uit te werken. Dat laatste 
gebeurt vaak in algemene maatregelen van bestuur (amvb’s). Deze worden opgesteld op de 
departementen, van advies voorzien door de Raad van State en, na in de Ministerraad besproken te zijn, als 
Koninklijk Besluit, net zoals de wetten (en wijzigingswetten) gepubliceerd in het Staatsblad. 
Detailuitwerkingen worden opgenomen in ministeriele regelingen en beschikkingen en gepubliceerd in de 
Staatscourant1. Men noemt deze constructie een gelede normstelling.  
 

a. Commission Implementing Regulation (EU) No 923/2012 [SERA] 
 
Link: https://easa.europa.eu/document-library/regulations/commission-implementing-regulation-eu-no-
9232012 
 
In 2012 trad de Europese regelgeving voor Luchtverkeersregels [SERA] in werking.  
Als gevolg van deze inwerkingtreding is een groot deel van de Regeling Toezicht Luchtvaart [RTL], waarin 
deze regels waren vermeld, vervallen. 
 

b. Besluit Luchtverkeer 2014 [BLV]  
 
Link: http://wetten.overheid.nl/BWBR0028697/geldigheidsdatum_30-12-2015 
 
Specifieke Nederlandse luchtverkeersregels uit de Regeling Toezicht Luchtverkeer [RTL] zijn nu opgenomen 
het Besluit Luchtverkeer 2014 [BLV]. Het betreft specifieke uitwerking van SERA regels voor Nederland. De 
RTL bevat thans (december 2015) vrijwel uitsluitend nog regels voor aanvragen van ontheffingen en is geen 
examenstof meer.  
 

c. De Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen (RVGLT) 
 
Link: http://wetten.overheid.nl/BWBR0026570/geldigheidsdatum_29-12-2015 
 
De  Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen.(RVGLT) bevat de detailregelingen voor de  
inrichting en het gebruik van luchthavens voor en door o.a. zweefvliegtuigen. 
 

                                                           
1  De meeste van deze wetten en algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) kunnen in bijgewerkte vorm, samen met 
eventueel gewenste wettechnische informatie (over o.a. wijzigingen, data van ingang en de regelingen die er op gebaseerd zijn,) 
gratis worden gedownload vanaf de website http://wetten.overheid.nl/. Downloaden van wetten en amvb’s in originele vorm kan 
van de website http://www.opmaat.sdu.nl/  waarvoor een abonnement is vereist. Veel bibliotheken van overheidsinstellingen en 
bedrijven hebben een dergelijk abonnement. 

https://easa.europa.eu/document-library/regulations/commission-implementing-regulation-eu-no-9232012
https://easa.europa.eu/document-library/regulations/commission-implementing-regulation-eu-no-9232012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0028697/geldigheidsdatum_30-12-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0026570/geldigheidsdatum_29-12-2015
http://wetten.overheid.nl/
http://www.opmaat.sdu.nl/
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d. De Wet Luchtvaart (voorheen Wet Luchtverkeer) [WLV] 
 
Link: http://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/geldigheidsdatum_29-12-2015 
Op dit moment (december 2015) bevat de Wet Luchtvaart zowel een aantal algemene bepalingen voor de 
eisen aan personen en luchtvaartuigen die deelnemen het luchtverkeer, als ook, in veel detail, de regels 
voor de organisatie, taken en bevoegdheden van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).. 
 

e. Verordening (EU) Nr. 1178/2011 FCL Gliding Netherlands [CELEX] 
 
Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02011R1178-
20150408&qid=1451924883986&rid=1 
 
Het op de Wet Luchtvaart gebaseerde Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart bevat de 
uniforme JAA regels ten aanzien van bewijzen van bevoegdheid. De komende twee jaar wordt de  EASA 
regelgeving voor de bewijzen van bevoegdheid van kracht. Om die reden is deze EASA  wetgeving in de 
syllabus opgenomen. De regelgeving opgenomen in CELEX number: 02011R1178-20150408 is vrijwel 
compleet en zal mogelijk nog enkele kleine wijzigingen ondergaan.  
 

f. Het Besluit Luchtvaartuigen 20082 [BL 2008] 
 
Link: http://wetten.overheid.nl/BWBR0023922/geldigheidsdatum_29-12-2015 
 
Het Besluit Luchtvaartuigen 2008 bevat, als opvolger van het Besluit Luchtvaartuigen de wel al door de 
invoering van het EASA regime gegenereerde nieuwe regelingen voor bewijzen van inschrijving, 
typecertificaten, bewijzen van luchtwaardigheid en geluidscertificaten alsook de regels voor erkenningen 
van bij de productie en onderhoud van luchtvaartuigen betrokken personen en bedrijven.  
 

 g. De Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid [OVV] 
 
Link: http://wetten.overheid.nl/BWBR0017680/geldigheidsdatum_29-12-2015 
 
De Onderzoeksraad voor veiligheid onderzoekt alle voorvallen, waarbij de veiligheid van personen en zaken 
in het geding was. Het melden van dergelijke voorvallen door beoefenaren van de luchtvaart is daarvoor 
van groot belang. In deze syllabus wordt daaraan als eerste aandacht besteed. 
 
De EASA regelgeving is Europese regelgeving die geldt voor alle inwoners van de landen van de Europese  
Unie, die daarbij als een grote staat (in de zin van ICAO) wordt beschouwd. Het hoogste niveau van de EASA 
regelgeving bestaat uit de, met de Nederlandse wetten te vergelijken, Verordeningen (Eng: Regulations) 
uitgevaardigd door het Europese Parlement en de Raad van Ministers, of door de Europese Commissie. De 
voor het zweefvliegen belangrijkste verordeningen  tot nu zijn: 
 

 Regulation(EC) 1592/2002 of the European Parliament and the Council  of 15 July 2002 on: 

 Common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency 

 Regulation (EC) 1702/2003 of the Commission of  24 September 2003 on: 

 Airworthiness and environmental certification 

 Regulation (EC) 2042/2003 of the Commission of  20 November 2003 on: 

 Continuing airworthiness 

 Regulation (EC) 216/2008 of the European Parliament and the Council  of  20 February 2008 on:        

                                                           
2  Het ‘Besluit Luchtvaartuigen 2008’ is een in 2008, mede naar aanleiding van de EASA regelgeving uitgevaardigd, nieuw 

besluit dat in de plaats komt van het in 2004 tot ‘Besluit Luchtvaartuigen“ omgedoopte “Besluit Luchtwaardigheid”. dat dateert uit  
1999.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/geldigheidsdatum_29-12-2015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02011R1178-20150408&qid=1451924883986&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:02011R1178-20150408&qid=1451924883986&rid=1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0023922/geldigheidsdatum_29-12-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017680/geldigheidsdatum_29-12-2015
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 Common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency and     
repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002  and Directive 2004/36/EC 

 
Bij iedere verordening werden telkens zogenaamde Annexes toegevoegd die de Essentiële Eisen (Essential 
Requirements (ER’s) bevatten die het resultaat specificeren dat de verordening beoogt. Gegeven de ER’s is 
het de taak van EASA om voor de Europese Commissie Uitvoeringsvoorschriften (Implemetation 
Requirements (IR’s) vast te stellen die er voor moeten zorgen dat het beoogde resultaat wordt bereikt.  
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4. Opzet van deze syllabus 
 
Bij het opstellen van deze syllabus is er in eerste instantie voor gekozen de letterlijke teksten3 op te nemen 
van voor zweefvliegers relevante artikelen uit de hiervoor genoemde weten en belangrijke amvb’s: 
 

 de Rijkswet Onderzoeksraad voor de veiligheid [OVV],   

 de Wet Luchtvaart [WLV]  
 
en de voor zweefvliegers belangrijke amvb’s en koninklijke besluiten:  
 

 de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen [RVGLT], 

 het Besluit luchtvaartuigen 2008 [BL 2008], 
   
en enkele ministeriele regelingen die daarvan de  uitwerkingen zijn. 
 
De voor het zweefvliegen en de zweefvlieger belangrijkste regelingen zijn [voorzien van een alleen in deze 
syllabus gehanteerde tweeletterige code om het verwijzen ernaar in de tekst eenvoudiger te maken] 
weergegeven in onderstaande lijst:    
 
Ba: Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid (dd 10-12-2004), 
Ra:  Regeling Onderzoeksraad voor veiligheid (dd 25-01-2005) 
Bc:  Beschikking verlening vrijstelling luchtvervoersvergunning sportvliegers (dd 06-08-1981) 
Rd:  Regeling vluchtuitvoering (dd 09-07-2008) 
Be:  Besluit melding voorvallen in de burgerluchtvaart (dd 24-11-2006)  
Re:  Regeling melding voorvallen in de burgerluchtvaart (dd 12-12-2006)  
Rg:  Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor de luchtvaart 2001(25-10-2001) 
Rh:  Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001(dd 18-10-2001) 
Ri:   Examenreglement voor luchtvarenden 2004 (dd 24-09-2004) 
Rj:   Regeling examinatoren voor luchtvarenden 2004 (dd 24-09-2004) 
Rk:  Regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en medische verklaringen voor de 
       luchtvaart (d.d. 30-08-1999) 
Rl:   Regeling inschrijving Nederlandse burgerluchtvaartuigen (dd 08-10-2001) 
Rm: Regeling standaard-BvL (dd 08-10-2001) 
Rn : Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid (dd 30-08-2000)   
Ro:  Regeling onderhoud luchtvaartuigen 2001 (dd 08-10-2001)  
Rp:  Regeling erkenningen luchtwaardigheid (get. 08-10-2001)     
Rq:  Regeling geluidscertificaten en geluidsverklaringen luchtvaart (dd 26-04-2005) 
Rr:  Technische voorschriften voor lieren, sleepauto’s en sleepkabels (dd 05-09-1990) 
Rs:  Regeling onderhoud lieren 2001 (dd 08-10-2001) 
Rt:   Regeling voorzieningen sleepvliegen (eerder: Regeling slepen) (dd 08-10-2001)   
Ru:  Regeling slepen (dd 15-10-2001) 
Rv:  Regeling grondtekens en markeringen (dd 13-02-1998) 
Rw: Regeling seinen luchtvaart (dd 27-05-2004)   
Rx: Regeling luchtverkeersdienstverlening (dd.15-09-1998) 
Ry:  Regeling navigatie- en telecommunicatie-installaties (dd 06-06-2001) 
Rz:  Regeling historische luchtvaart (dd 25-10-2004) 
 

                                                           
3  Geselecteerd werden (tenzij expliciet anders aangegeven) de op dit moment geldende letterlijke teksten. Deze werden met 
behoud van hun betekenis in enkele gevallen aangepast met betrekking tot de nummering en de daarmee samenhangende 
verwijzingen. In een aantal andere gevallen werd in plaats van een verwijzing naar een artikel gekozen voor een verwijzing naar een 
korte inhoud van het artikel. 
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De geselecteerde artikelen worden in deze syllabus gepresenteerd in secties genoemd naar de wetten, 
amvb’s en regelingen waaruit de selectie afkomstig is. Daaraan voorafgaand worden, direct na deze 
inleiding, in de Secties 3 en 4 eerst nog de voor de iedere zweefvlieger belangrijke onderwerpen 
luchtvaartpublicaties en luchtvaartdefinities behandeld.  
 
In de laatste sectie van deze syllabus: Sectie 18 “Het Nederlandse Luchtruim (Amsterdam FIR)”, wordt 
uitgebreid stil gestaan bij één van de belangrijkste onderwerpen voor de overland vliegende zweefvlieger, 
de luchtruimstructuur. Om de syllabus handzaam te houden werd de syllabus in drie (of eigenlijk twee) 
delen gesplitst, waarbij het tweede en het derde deel, die respectievelijk, de uitleg van de 
luchtruimstructuur en een groot aantal oefenvragen bevatten, werden samengevoegd.
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5. Nederlandse luchtvaartpublicaties (op grond van ICAO Annex 15) 4 
 
In ICAO Annex 15: Aeronautical Information Services worden richtlijnen gegeven voor de uniforme 
presentatie door de luchtvaartdiensten van de aangesloten landen van de luchtvaartinlichtingen die voor 
het  internationale luchtverkeer van belang kunnen zijn. In Nederland worden deze inlichtingen uitgegeven 
door LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) in samenwerking met IVW/DL (Inspectie Verkeer & Waterstaat 
/Divisie Luchtvaart) en wel door middel van de volgende publicaties:  
 
AIP-Netherlands (Aeronautical Information Publication Netherlands Integrated Package  IFR/VFR )5  
 
Deze, continu aan veranderingen aangepaste, (tegenwoordig elektronische) publicatie bevat volgens de 
ICAO-indeling alle luchtvaartinlichtingen (in de Engelse taal) die voor het internationale en nationale (IFR en 
VFR) luchtverkeer van belang kunnen worden geacht en die een permanent karakter hebben. 
 
De (door ICAO gestandaardiseerde hoofdindeling) is als volgt: [zie Bijl.C-II-1 voor de verdere detailindeling] 
 
Deel 1: General (GEN 0 t/m GEN 4)  : nationale voorschriften en eisen, tabellen, diensten, tarieven. 
Deel 2: En Route (ENR 0 t/m ENR 6): algemene regels en procedures, beschrijving van FIR’s, CTA’s, 
            TMA’s, verboden en/of anderszins bijzondere gebieden en diverse bijbehorende kaarten. 
Deel 3: Aerodromes (AD 0 t/m AD 3)  : alle beschikbare informatie over luchthavens en (incl. lokale 
            regels en vliegprocedures) van vliegvelden en landingsterreinen van helikopters bij ziekenhuizen. 
 
AIP SUP’s (AIP Supplements) 
 
Tijdelijke veranderingen van de AIP, die mogelijk van langere duur kunnen zijn, met uitvoerige informatie 
 
AIRAC’s (Aeronautical Information Regulation and Control publications)    
 
Mededelingen vooraf van omstandigheden of veranderingen, die, op of vanaf een latere bekende datum, 
van invloed kunnen zijn op de operationele procedures voor het nationale en internationale luchtverkeer 
en vanaf die datum ook vermeld zullen worden in de AIP-Netherlands  
 
NOTAM’s (NOTices to Air Men)   
 
Internationale publicaties verspreid via alle mogelijke telecommunicatiemiddelen die inlichtingen bevatten 
over het inwerking stellen, de conditie of veranderingen van voor het luchtverkeer belangrijke faciliteiten, 
services en procedures in Nederland. NOTAM's worden dagelijks uitgegeven. Maandelijks wordt een 
overzicht van de geldende NOTAM's (NOTAM Summary) gepubliceerd. In de NOTAM’s kunnen ook 
maatregelen of wijzigingen van incidentele aard die van internationaal belang zijn worden opgenomen. 
 
AIC’s (Aeronautical Information Circulars)  
 
Publicaties met mededelingen of informatie voor deelnemers aan het luchtverkeer, die niet in aanmerking 
komen om te worden verspreid per NOTAM of vermeld te worden in de AIP-Netherlands en betrekking 
kunnen hebben op vliegveiligheid, gebruik van navigatiehulpmiddelen en of technische of administratieve 
zaken. De AIC-s kunnen worden beschouwd als het publicatiebord van  IVW/DL (vroeger de RLD) en de 
LVNL. Men onderscheidt daarbij:  
 

 AIC-A’s (in de Engelse taal) voor mededelingen van internationaal belang,  

                                                           
4  Sinds mei 2005 zijn de hier weergegeven publicaties ook te raadplegen op (en te downloaden van) het internetadres:  
http://www.ais-netherlands.nl/aim/eaip.php  of ook via het adres http://www.luchtruim.zweefportaal.nl/asnl.htm 
 

http://www.ais-netherlands.nl/aim/eaip.php
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 AIC-B’s (in het Engels en Nederlands) voor mededelingen van nationaal belang, en voor de direct ons 
omliggende landen.  

 
Voor aanwijzingen met betrekking tot de luchtwaardigheid en het onderhoud van luchtvaartuigen werd 
door de IVW/DL (en eerder de RLD) gebruik gemaakt van een tweetal speciale publicaties:  
 

 BLA’s (Bijzondere luchtwaardigheidsaanwijzingen), en 

 OAL’s (Onderhoudsaanwijzingen voor Luchtvaartuigen).  
 
Sinds 1 januari 2005 worden voor hetzelfde doel door IVW/DL nog uitsluitend AD’s (Airworthiness 
Directives) gedistribueerd die uitgegeven worden door of de goedkeuring hebben van EASA. (Zie AIC-B 
07/05). 
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6. Definities 
 

luchtvaart het gebruik van luchtvaartuigen; [LVW] 
luchtvaartuig 
 

een toestel dat in de dampkring kan worden gehouden door krachten die de lucht 
daarop uitoefent, anders dan de krachten van de lucht tegen het aardoppervlak [SERA 
2.18] 

vliegtuig (1) luchtvaartuig zwaarder dan lucht en voorzien van een voortstuwingsinrichting;  [LVW-
1.1]. 

vliegtuig (2)  
 

een gemotoriseerd luchtvaartuig dat zwaarder is dan lucht en dat zijn lift voornamelijk 
ontleent aan aerodynamische reactiekrachten op zijn vleugels onder de gegeven 
vluchtomstandigheden [SERA2.16] 

zweefvliegtuig  Zweeftoestel met vaste vleugel, zijnde een luchtvaartuig zwaarder dan lucht, dat 
hoofdzakelijk in de lucht kan worden gehouden door aërodynamische reactiekrachten 
waarvan de vrije vlucht niet afhankelijk is van een motor. [BLV art. 1] 

TMG motorzweefvliegtuig met een integraal gemonteerde niet intrekbare motor en een niet 
intrekbare propeller dat in staat is om op eigen kracht op te stijgen en te klimmen 
(Touring Motor Glider); [BBvBL,art.1]] 

MLA land-, amfibie- of watervliegtuig met niet meer dan twee zitplaatsen, een 
overtreksnelheid die niet hoger is dan 35.1 knopen gekalibreerde luchtsnelheid en een 
maximum startmassa afhankelijk van type; [BBvBL,art.1]] 

zweeftoestel een luchtvaartuig dat zwaarder is dan lucht en dat vliegt door de dynamische reactie 
van de lucht tegen de vaste liftoppervlakken, en waarvan de vrije vlucht niet 
afhankelijk is van een motor, zoals zeilvliegtuigen, schermvliegtuig en vergelijkbare 
toestellen [SERA 2.117] 

zeilvliegtuig zweeftoestel met starre hoofdstructuur, dat kan worden gedragen en slechts  
gestart en geland kan worden door gebruik te maken van de benen van de bestuurder; 
[BBvBL,art.1] 

schermvliegtuig zweeftoestel zonder starre hoofdstructuur, dat kan worden gedragen en slechts gestart 
en geland kan worden door gebruik te maken van de benen van de bestuurder; [BBVB] 

luchthaven 
(airport) 

een terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en het landen van 
luchtvaartuigen met inbegrip van: 
1°. de daarmee verband houdende bewegingen van luchtvaartuigen op de grond, 
2°. de afwikkeling van het in de aanhef en onder 1° bedoelde luchtverkeer, of 
3°. bedrijfsmatige activiteiten die samenhangen met de afwikkeling van het in de 
aanhef en onder 1° bedoelde luchtverkeer  [RBML:Regelgeving Burger- en Militaire 
Luchthavens]  
 

vlucht de verplaatsing van een luchtvaartuig gedurende het tijdstip dat het in beweging komt 
met de bedoeling op te stijgen, tot het ogenblik dat het weer tot volledige stilstand is 
gekomen na de landing; [WLV] 

kunstvlucht een vlucht, waarbij met opzet bewegingen worden uitgevoerd, welke een plotselinge 
verandering in de stand, een abnormale stand of een abnormale verandering in de 
snelheid van het luchtvaartuig medebrengen, die niet vereist zijn voor normale 
vluchten of voor opleidingen ter verkrijging van bewijzen van bevoegdheid of voor 
andere bevoegdverklaringen dan die voor kunstvluchten [SERA 2.05] 

gezagvoerder degene aan boord van het luchtvaartuig die de leiding heeft bij en verantwoordelijk is 
voor de veilige uitvoering van de vlucht; [WLV] 

voorval een operationele onderbreking, defect, fout of andere onregelmatigheid, waardoor de 
vliegveiligheid wordt of kan worden beïnvloed, zonder dat sprake is van een ongeval of 
ernstig incident, als bedoeld in artikel 3, onderdelen a en k, van richtlijn nr. 94/56/EG 
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 november 1994, houdende 
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vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen en incidenten 
in de burgerluchtvaart (PbEG L 319); [WLV] 

FI Flight Instructor: bevoegdverklaring vlieginstructeur; 
RT bevoegdverklaring radiotelefonie; [BBvBL] 
certificaat van 
vrijgave 

verklaring dat de voortstuwingsinrichting, de propeller of het onderdeel aan de van  
toepassing zijnde eisen voldoet (Authorised Release Certificate; JAA Form One) 

certificaat van 
vrijgave voor gebruik 

verklaring dat het onderhoud in overeenstemming met de van toepassing zijnde eisen 
is uitgevoerd (Certificate of Release to Service) 

 
 

 

EASA European Aviation Safety Agency het Europees agentschap, ingesteld bij de 
Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europese Parlement en de Raad van 15 juli 
2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van 
burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van 
de luchtvaart); 

AML Aircraft Maintenance License: bewijs van bevoegdheid voor onderhoudstechnicus; 
ARC Airworthiness Review Certificate: certificaat van de beoordeling van de 

luchtwaardigheid dat periodiek wordt afgegeven door Onze Minister of door een 
CAMO en dat  deel uitmaakt van een geldig BvL (EASA Form 15) 

blijvende 
luchtwaardigheid: 

alle processen waarmee gewaarborgd wordt dat het luchtvaartuig gedurende de 
gehele operationele levensduur voldoet aan de geldende normen voor 
luchtwaardigheid en zich in een toestand van veilige exploitatie bevindt; 

  
EASA-luchtvaartuig luchtvaartuig waarop verordening (EG) nr. 1592/2002, verordening (EG) nr. 1702/2003 

en verordening (EG) nr. 2042/2003, van toepassing zijn;l 
EASA-beperkt BvL bewijs van luchtwaardigheid voor een EASA-luchtvaartuig, dat aan de eisen 

betreffende luchtwaardigheid volgens het ICAO-verdrag voldoet, maar niet aan de 
essentiële eisen inzake luchtwaardigheid opgenomen in de bijlage I bij Verordening 
(EG) nr 1592/2002 

EASA-standaard BvL bewijs van luchtwaardigheid voor een EASA- luchtvaartuig dat zowel aan de eisen 
betreffende luchtwaardigheid volgens het ICAO-verdrag als aan de essentiële eisen 
inzake luchtwaardigheid zoals opgenomen in bijlage I bij verordening (EG) nr. 
1592/2002 voldoet; 

ICAO-standaard BvL bewijs van luchtwaardigheid als bedoeld in het ICAO-verdrag; 
export-BvL bewijs waarin de status van het luchtvaartuig betreffende de luchtwaardigheid  

wordt aangegeven, getoetst volgens de eisen van het importerende land; 
speciaal-BvL bewijs van luchtwaardigheid voor luchtvaartuigen die buiten het kader van verordening 

(EG) nr. 1592/2002 vallen en ook niet aan de eisen betreffende luchtwaardigheid 
volgens het ICAO-verdrag voldoen; 

vliegvergunning bewijs van luchtwaardigheid waarmee toestemming wordt gegeven voor het maken 
van een of meerdere vluchten met een specifieke doelstelling binnen de bij de EASA 
aangesloten landen; 

CAMO Continuous Airworthiness Management Organisation: ingevolge verordening (EG) nr 
1702/2003 erkende management organisatie voor blijvende luchtwaardigheid 

MOA Maintenance Organisation Approval: erkenning voor het onderhoud van vliegtuigen, 
helikopters en luchtschepen of onderdelen daarvan, als bedoeld in verordening (EG) nr. 
2042/2003, Part 145;  

POA Production Organisation Approval: erkenning voor het vervaardigen van producten en 
onderdelen als bedoeld in Part 21, section A, subpart G; 

Part 21 Bijlage bij verordening (EG) nr. 1702/2003: betreffende certificatieprocedures voor 
EASA-luchtvaartuigen, aanverwante producten en onderdelen; 

Part 66 Bijlage III bij verordening (EG) nr. 2042/2003): betreffende trainings- en examen-eisen 
voor onderhoudspersoneel; 
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Part 145 Bijlage II bij verordening (EG) nr. 2042/2003: betreffende erkende onderhouds-
bedrijven; 

Part 147 Bijlage IV bij verordening (EG) nr. 2042/2003: betreffende erkende trainings- en 
examineringsinstanties; 

Part M Bijlage I bij verordening (EG) nr. 2042/2003: betreffende de blijvende luchtwaardig-
heid van EASA-luchtvaartuigen; 

type-certificaat het geheel van documenten omvattende het type-ontwerp, de operationele beper-
kingen, het gegevensblad, de luchtwaardigheidsregelgeving en alle andere voor-
schriften en beperkingen zoals voorgeschreven in de van toepassing zijnde eisen; 

type-ontwerp het geheel van documenten omvattende alle tekeningen en specificaties benodigd om 
de configuratie, de eigenschappen van het ontwerp vast te leggen, informatie over 
materialen, processen en productiemethodieken, luchtwaardigheids- beperkingen ten 
behoeve van het onderhoud en alle gegevens die nodig zijn om de luchtwaardigheid en 
voor zover van toepassing de geluidsproductie vast te stellen van latere producten van 
het type; 

(aanvullend) 
geluidscertificaat 

certificaat als bedoeld in artikel 3.19a, tweede lid, van de Wet Luchtvaart; 

(aanvullende) 
geluidsverklaring 

verklaring als bedoeld in artikel 3.19c, eerste lid, van de Wet Luchtvaart 

verklaring van 
conformiteit 

Statement of Conformity: verklaring dat het luchtvaartuig of het onderdeel aan het 
goedgekeurde ontwerp voldoet; 

 
 

 

LVNL 
 

de organisatie voor luchtverkeersdienstverlening bedoeld in art 5.22; [WLV]               [ = 
Luchtverkeersleiding Nederland (ATC the Netherlands) ] 

Amsterdam FIR vluchtinformatie-gebied Amsterdam  = het luchtruim boven het gebied begrensd door 
de rijksgrenzen en de kortste lijnen tussen vijf posities met gegeven coördinaten; 
[WLV] (Voor de coördinaten zie VFG-Gids Sectie ENR 2.1-1) 

luchtverkeersdienst-
verlening (ATS) 

het geven van luchtverkeersleiding, alsmede het verstrekken van advies of inlichtingen 
tijdens de vlucht en het verzorgen van alarmering; [WLV] 

ACC Amsterdam Area Control Centre Amsterdam:  verlener van luchtverkeersdiensten belast met het 
verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten, vluchtinlichtingendiensten, 
alarmeringsdiensten en adviesdiensten voor het luchtverkeer; [Rx,art1] 

AOCS Nieuw Milligen Air Operations Control Station Nieuw Milligen: dienstonderdeel van het Ministerie van 
Defensie, belast met het verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten; [Rx,art1] 

klaring machtiging aan de gezagvoerder van een luchtvaartuig om een vlucht aan te vangen of  
te vervolgen onder door een luchtverkeersleidingsdienst gestelde voorwaarden; [WLV] 

gecontroleerde vlucht een vlucht waarvoor een luchtverkeersleidingsklaring is vereist  [SERA 2.59] 
gecontroleerde 
luchtvaartterrein  

een luchtvaartterrein waarop luchtverkeersleidingsdiensten worden verleend 
aan het luchtvaartterreinverkeer, ongeacht of er al dan niet een „controlezone” 
bestaat [SERA 2.57] 

daglichtperiode het gedeelte van het etmaal tussen vijftien minuten  
voor zonsopgang en vijftien minuten na zonsondergang zoals geldt voor  
de positie 52°00’ N en 05°00’ O op zeeniveau  [BLV art. 1] 

wolkenbasis de hoogte gemeten vanaf de grond of het water tot de onderzijde van de laagste 
wolkenlaag onder 6 000 m (20 000 ft) die meer dan de helft van de lucht bedekt [SERA 
2.50] 

grondzicht het zicht op een luchtvaartterrein, zoals meegedeeld door een geaccrediteerde 
waarnemer of door automatische systemen [SERA 2.82] 

vliegzicht het zicht in voorwaartse richting vanuit de cockpit van een luchtvaartuig tijdens de 
vlucht. [SERA 2.80] 
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zichtweers-
omstandigheden 

meteorologische omstandigheden uitgedrukt in termen van zicht, afstand tot de 
wolken en wolkenbasis, die gelijk zijn aan of beter zijn dan de voorgeschreven minima; 
[BLV art. 1] 

VFR-vlucht een vlucht die wordt uitgevoerd overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften; [SERA 
2.140] 

IFR-vlucht een vlucht die wordt uitgevoerd overeenkomstig de instrumentvliegvoorschriften; 
[SERA 2.88] 

bijzondere VFR-vlucht een VFR-vlucht die overeenkomstig een klaring van een luchtverkeersleidingsdienst 
wordt uitgevoerd binnen een plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied, onder 
weersomstandigheden die slechter zijn dan zichtweersomstandigheden [SERA 2.122] 

vlieghoogte de hoogte van een zich in de lucht bevindend luchtvaartuig uitgedrukt in: 
1. hoogte boven het aardoppervlak (Height)  
2. hoogte boven gemiddeld zeeniveau (Altitude) 
3. vluchtniveau (Flight Level)               [BLV art. 1] 

vluchtniveau (FL) een vlak van constante atmosferische druk in relatie tot het referentiedrukvlak 
van 1 013,2 hectopascal (hPa) dat van soortgelijke vlakken is gescheiden door 
specifieke drukintervallen; [SERA 2.78] 

 [.]    : locatie van de definitie
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7. Rijkswet Onderzoeksraad voor de veiligheid  
 
Hoofdstuk 2.  De raad 
 
§ 1.  Instelling en taak 
 
Art. 3 
De raad heeft, met het uitsluitende doel toekomstige voorvallen te voorkomen of de gevolgen daarvan te 
beperken, tot taak te onderzoeken en vast te stellen wat de oorzaken of vermoedelijke oorzaken van 
individuele of categorieën voorvallen en van de omvang van hun gevolgen zijn en daaraan zo nodig 
aanbevelingen te verbinden. 
 
Art. 4 
1. De raad is bevoegd een onderzoek in te stellen naar: 
a. voorvallen op, boven of onder het grondgebied van Nederland met inbegrip van Europese wateren 
onder Nederlandse jurisdictie; 
e. voorvallen waarbij een Nederlands luchtvaartuig is betrokken boven volle zee of in het buitenland; 
  

Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid [Ba] 
 
§ 1.  Begripsomschrijving 
 
Art 1. 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
a:  luchtvaartongeval: een gebeurtenis die samenhangt met het gebruik van een luchtvaartuig en 
plaatsvindt tussen het tijdstip waarop een persoon zich aan boord begeeft met het voornemen een vlucht 
uit te voeren en het tijdstip waarop alle personen die zich met dit voornemen aan boord hebben begeven, 
zijn uitgestapt, en waarbij: 
1. een persoon dodelijk of ernstig letsel heeft opgelopen als gevolg van het zich in het luchtvaartuig 

bevinden, direct contact met een onderdeel van het luchtvaartuig, inclusief de onderdelen die van het 
luchtvaartuig zijn losgeraakt of directe blootstelling aan de uitlaatstroom van de reactoren, behalve 
wanneer de letsels een natuurlijke oorzaak hebben, door de persoon zelf of door anderen zijn 
toegebracht, of wanneer de letsels verstekelingen treffen die zich buiten de normale voor passagiers en 
het personeel bedoelde ruimten ophouden, of 

2. het luchtvaartuig schade of een structureel defect oploopt, waardoor afbreuk wordt gedaan aan zijn 
soliditeit, prestaties of vluchtkenmerken en die normaliter ingrijpende herstelwerkzaamheden of 
vervanging van het getroffen onderdeel noodzakelijk zouden maken, behalve wanneer het gaat om 
motorstoring of motorschade en de schade beperkt is tot de motor, de motorkap of motoronderdelen, 
dan wel om schade die beperkt is tot de propellers, de vleugelpunten, de antennes, de banden, de 
remmen, de stroomlijnkappen of tot deukjes of gaatjes in de vliegtuighuid, of 

3. het luchtvaartuig vermist wordt of volledig onbereikbaar is; 
e. luchtvaartincident: een gebeurtenis, geen luchtvaartongeval zijnde, die samenhangt met het 

functioneren van een luchtvaartuig en afbreuk doet of zou kunnen doen aan een veilige 
vluchtuitvoering; 

f. ernstig luchtvaartincident: luchtvaartincident dat zich voordoet onder omstandigheden die erop wijzen 
dat bijna een luchtvaartongeval heeft plaatsgevonden; 
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§ 4.  Meldingsplichten6 
 
Art 9 
1. Tot het melden aan de raad van voorvallen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de rijkswet, zijn 

gehouden: 
a. in geval van een luchtvaartongeval of een ernstig luchtvaartincident op of boven Nederlands 

grondgebied met inbegrip van de territoriale zee: de gezagvoerder en de exploitant van een 
luchtvaartuig dat betrokken is bij het ongeval of het ernstige luchtvaartincident, en de betrokken 
luchtverkeersdienst; 

b. in geval van een luchtvaartongeval of een ernstig luchtvaartincident op of in de nabijheid van een in 
Nederland gelegen luchthaven: naast de personen, genoemd onder a, de betrokken havenmeester; 

c. in geval van een luchtvaartongeval of een ernstig luchtvaartincident met een Nederlands luchtvaartuig 
boven volle zee of in het buitenland: de gezagvoerder en de exploitant van het luchtvaartuig; 

 
 
 
 

                                                           
6 Volgens AIC-B 02/10 geldt: 
 Link:  
Een ernstig incident of een ongeval dient zo spoedig mogelijk telefonisch gemeld te worden bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
door: 
 a) de gezagvoerder van het luchtvaartuig,  
 b) de eigenaar van het luchtvaartuig  
 c) de betrokken luchtverkeersdienst en 
 d) de betrokken havenmeester.  
Telefoonnummer:   0800 MELDOVV  of    0800 6353 688    (24 uur/dag bereikbaar )  
 
In geval van een luchtvaartongeval of een ernstig luchtvaartincident met een Nederlands luchtvaartuig boven volle zee of in het 
buitenland dient de melding te worden verricht door de gezagvoerder én de eigenaar van het luchtvaartuig. Voor meldingen vanuit 
het buitenland is de Onderzoeksraad bereikbaar onder nummer  
+31 70 333 7072 (24 uur/dag bereikbaar) 

 



 

 
Voorschriften V 20161202  Pagina 19 van 75 

 

8. Regeling Vluchtuitvoering [Rd] 
 

Journaal - artikel 4 
 
De gezagvoerder van een vliegtuig of helikopter zorgt ervoor dat tijdens of dadelijk na afloop van de vlucht 
een journaal wordt gehouden. Het journaal vermeldt ten minste: 
 
a) de datum, de plaats en het tijdstip van aanvang en einde van de vlucht; 
b) de duur van de vlucht; 
c) de aard van de vlucht; 
d) de naam en taak van elk lid van het boordpersoneel; 
e) technische storingen, opgelopen schade en verrichte herstellingen die tijdens de vlucht zijn    

voorgekomen,  respectievelijk zijn uitgevoerd; 
f) ongevallen, bijzondere voorvallen en overschrijding van de gestelde gebruiksgrenzen die zich hebben 

voorgedaan 
 

Mee te voeren bescheiden - artikel 5 
 
De door de gezagvoerder mee te voeren documenten7, bedoeld in artikel 4.8 van de wet (= WLV), zijn: 
 
a.  het bewijs van inschrijving, bedoeld in artikel 3.5 van de wet; 
b.  het bewijs van luchtwaardigheid, bedoeld in artikel 3.8 van de wet, behoudens in gevallen als bedoeld  
in artikel 3.21 van de wet; 
c.  het vlieghandboek; 
d.  het bewijs van bevoegdheid of bewijs van gelijkstelling, bedoeld in artikel 2.1 van de wet; 
e.  het journaal, bedoeld in artikel 4; 
f.   indien van toepassing: het geluidscertificaat of de geluidsverklaring, bedoeld in artikel 3.19a van de wet; 
 
h.  bij een internationale vlucht: 
een exemplaar van het laatste voor het betrokken luchtvaartuig opgestelde certificaat, bedoeld in artikel 9   
van de Regeling onderhoud luchtvaartuigen; 
 

                                                           
7 Aan de lijst van mee te voeren documenten dient op grond van Europese regelgeving (Regulation (EC) No 785/2004, dd 21 Aprl 
2004 ‘on insurance requirements for air carriers and aircraft operators’) het WA-verzekeringsbewijs te worden toegevoegd. Omdat 
dit Europese regelgeving betreft was deze eis niet in Art.98 van de RTL vermeld. 
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9. Besluit melding voorvallen in de burgerluchtvaart [Be]  
 
Art. 1 [Verplichte melding aan Onze Minister] 
 
1. Natuurlijke personen en rechtspersonen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van richtlijn nr. 2003/42/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2003 inzake de melding van 
voorvallen in de burgerluchtvaart (PbEU L 167) zijn verplicht tot het melden van voorvallen aan Onze 
Minister van Verkeer en Waterstaat. 

2. Verleners van luchtvaartnavigatiediensten zijn verplicht tot het melden van voorvallen aan Onze 
Minister van Verkeer en Waterstaat voor zover deze voorvallen betrekking hebben op het verlenen van 
luchtvaartnavigatiediensten. 

 
Art.2 [Melding aan het ABL] 
 
1. Een verplichte melder meldt voorvallen aan het ABL (= Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen); 
2. Een verplichte melder meldt in ieder geval de voorvallen, die zijn opgenomen in de bijlagen I enII 

behorend bij deze regeling en de respectievelijke aanhangsels bij die bijlagen. 
 
Korte samenvatting uit de bijlage verplichte meldingen: 
 

 Botsing tussen een luchtvaartuig en een ander luchtvaartuig, een voertuig of een ander object op de 
grond 

 Harde landing – een landing waarna een ‘heavy landing check’ vereist is.  

 Brand, explosie, rook of toxische of schadelijke dampen, ook al werd de brand geblust.  

 Een blikseminslag met als gevolg schade aan het luchtvaartuig of het uitvallen of de storing van een 
essentiële dienst.  

 Het verliezen van een onderdeel van het luchtvaartuig tijdens de vlucht.  

 Verlies van controle over de stuurvlakken,  

 Asymmetrie van kleppen  

 Bijna-botsing (omvat specifieke situaties waarin een luchtvaartuig en een ander luchtvaartuig/de 
grond/een voertuig/persoon of voorwerp zich te dicht bij elkaar bevinden): een zogenaamde “airprox” 
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10. Regels veilig gebruik overige burgerluchthavens 
 
Regels veilig gebruik overige burgerluchthavens en terreinen voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik 
 

§ 2. Algemene aanleg-, inrichtings-, uitrustings- en gebruiksvoorschriften 
 
Artikel 20 
 
2.  Op of in de onmiddellijke nabijheid van een luchthaven die wordt gebruikt door gemotoriseerde 

luchtvaartuigen zijn voldoende en deugdelijke reddings- en brandblusmiddelen aanwezig voor het 
redden van mensenlevens en de bestrijding van branden van luchtvaartuigen alsmede voldoende en 
terzake kundige personen voor de bediening van deze middelen. 

3.  Op de luchthaven is een windzak aanwezig die zowel de actuele windrichting als een globale indicatie 
van de windsnelheid boven de landingsplaats aangeeft. 

4.  De windzak is op een zodanige plaats opgesteld, dat deze door de gezagvoerder, zowel vanuit de lucht 
als vanaf de grond, goed kan worden waargenomen. 

5.  De windzak is gevrijwaard van storende invloeden op richting en snelheid van de wind. 
7.   Indien het oppervlak van een start- of landingsplaats bestaat uit een gewas dan mag de hoogte van het 

gewas geen belemmering zijn voor het starten en landen. 
8.  De baan, taxibaan of landingsplaats zijn gemarkeerd met een doelmatige markering 
 
 

§ 8.(Gebruik door) Zweefvliegtuigen 
 
Artikel 29 
 
1. Een luchthaven die gebruikt wordt door een zweefvliegtuig voldoet, onverminderd het bepaalde in § 2, 

aan de volgende eisen: 
c. de luchthaven en de veiligheidsstrook zijn vrij van obstakels en oneffenheden welke gevaar kunnen 

opleveren bij een afgebroken start of noodlanding; 
d. de opstelplaats van de lier is gelegen op een afstand van ten minste 25 meter binnen de grens van de 

luchthaven; 
e. de startplaats heeft een lengte van ten minste 150 meter en een breedte van ten minste 50 meter; 
f. de opstelplaats voor een zweefvliegtuig is niet gelegen op de startplaats; 
g. de landingsplaats heeft een lengte van ten minste 75 meter en indien gelijktijdig met meerdere 

zweefvliegtuigen wordt geland, per zweefvliegtuig een breedte van ten minste twee maal de spanwijdte 
van het betreffende zweefvliegtuig; 

h.  de landingsplaats is niet gelegen op de lierbaan, startplaats of opstelplaats; 
 
2. Indien de luchthaven, bedoeld in het eerste lid, mede wordt gebruikt door een TMG, dan is ten behoeve 

van het gebruik door de TMG een baan beschikbaar met een lengte van ten minste 300 meter die 
gelegen is in een strook met een lengte van ten minste 660 meter en een breedte van ten minste 30 
meter. 

3. Indien de luchthaven, bedoeld in het eerste lid, mede wordt gebruikt door een vliegtuig dat wordt 
gebruikt ten behoeve van het slepen van een zweefvliegtuig, dan is ten behoeve van het gebruik van 
een dergelijk vliegtuig een baan beschikbaar met een lengte van ten minste 600 meter en een breedte 
van ten minste 30 meter die gelegen is in een strook met een lengte van ten minste 660 meter. 

 
Artikel 30 
 
1. Het gebruik van een luchthaven door een zweefvliegtuig voldoet, onverminderd het bepaalde in § 2, aan 

de volgende eisen: 
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a. gedurende het opstijgen en landen zijn er geen onbevoegde personen aanwezig op de lierbaan, de 
startplaats en de landingsplaats; 

b. de lierkabel wordt binnen de grenzen van de luchthaven in een rechte lijn uitgebracht; 
c. het opstijgen of doen opstijgen van een zweefvliegtuig door middel van een lier vindt alleen plaats 

indien de vallende lierkabel niet buiten de grens van de luchthaven of de veiligheidstrook, bedoeld in 
artikel 29, eerste lid, onderdeel b, kan vallen en geen letsel aan personen of schade aan zaken zal 
kunnen veroorzaken; 

d. het afwerpen van de sleepkabel door een sleepvliegtuig vindt alleen plaats als de sleepkabel niet buiten 
de grens van de luchthaven kan vallen en geen letsel aan personen of schade aan zaken zal kunnen 
veroorzaken; 

e. behoudens in geval van de koppeling van een zweefvliegtuig aan een sleepvliegtuig, is het gelijktijdig 
landen of starten van een zweefvliegtuig, een TMG of een sleepvliegtuig niet toegestaan; 

f. de lierhoogte overschrijdt niet de ondergrens van de ter plaatse geldende TMA; 
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11. Wet Luchtvaart (WLV) 
 

1. Algemene bepalingen 
 
Art 1.2    [Toepassing van de wet] 
 
Deze wet is van toepassing op het luchtverkeer, de luchtverkeersbeveiliging, de luchtvaartuigen, het 
vervoer en de vluchtuitvoering met luchtvaartuigen binnen het vluchtinformatiegebied Amsterdam. Deze 
wet is eveneens van toepassing op Nederlandse luchtvaartuigen, alsmede het vervoer en de 
vluchtuitvoering met Nederlandse luchtvaartuigen buiten het vluchtinformatiegebied Amsterdam.[[WLV: 
art.1.2:1]  
 

2. Personeel 
 
Titel 2.1. Bewijzen van Bevoegheid 
 
Art 2.1   [Verplichting tot het hebben van een bewijs van bevoegdheid + medische verklaring]  
 
Het is verboden een luchtvaartuig te bedienen, luchtverkeersdiensten te verlenen of een grondstation of 
een mobiel station in de luchtvaartmobiele band8, waarvoor een vergunning is vereist als bedoeld in artikel 
3.3 van de Telecommunicatiewet, te bedienen zonder het daarvoor geldige bewijs van bevoegdheid of 
geldige bewijs van gelijkstelling. [WLV: art.2.1:1] 
 
Voor het bedienen van een Nederlands burgerluchtvaartuig, het verlenen van luchtverkeersdiensten of het 
bedienen van een grondstation of een mobiel station als bedoeld in het eerste lid is het bezit vereist van 
hetzij: 
 
a) een door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat afgegeven bewijs van bevoegdheid of bewijs van 

gelijkstelling, 
b) een bewijs van bevoegdheid of bewijs van gelijkstelling, afgegeven door de bevoegde autoriteit van een 

door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van artikel 2.8 aangewezen staat of door een 
door hem aangewezen internationale organisatie. Betrokkene dient in geval van toepassing van 
onderdeel a tevens in het bezit te zijn van een geldige medische verklaring, bedoeld in artikel 2.4, 
afgegeven door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat dan wel door de bevoegde autoriteit van een 
door hem aangewezen staat 

 
Art 2.2  [Afgifte bewijs van bevoegdheid en bevoegdverklaringen]  
 
Artikel 2.2 
 
1. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat geeft op aanvraag een bewijs van bevoegdheid af, wanneer 

degene, die het bewijs van bevoegdheid heeft aangevraagd 
 
a. beschikt over een geldige medische verklaring; 
b.  beschikt over voldoende kennis, bedrevenheid en ervaring met betrekking tot het bewijs van 

bevoegdheid dat hij heeft aangevraagd; en 
c. daartoe voldoende onderricht heeft genoten aan een door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 

of door de bevoegde autoriteit van een door hem aangewezen staat: 
1°. erkende, gekwalificeerde of geregistreerde opleidingsinstelling, of 

                                                           
8  Voor het zweefvliegen kunnen de volgende frequenties zonder bewijs van bevoegdheid  van  RT worden gebruikt: 122.475 MHz,    
122,500 MHz,   123.350 MHz,   123.375 MHz,  123.500 MHz,  129.975 MHz en  130.125 MHz  
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2°. gecertificeerde opleidingsinstelling indien degene die het bewijs van bevoegdheid heeft aangevraagd 
een bewijs van bevoegdheid voor het verlenen van luchtverkeersdiensten heeft aangevraagd. : [WLV: 
art.2.2:1 ] 

 
2. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat geeft op aanvraag op het bewijs van bevoegdheid een of 

meer bevoegdverklaringen weer. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing behoudens ter zake 
van de medische verklaring. : [WLV: art.2.2:2 ] 

 
Art 2.3  [Bewijs van bevoegdheid en bevoegdverklaringen]  
 
Een bewijs van bevoegdheid wordt afgegeven voor onbepaalde tijd dan wel voor een bij algemene 
maatregel van bestuur vast te stellen termijn, welke termijn voor de verschillende bewijzen van 
bevoegdheid verschillend kan zijn. [WLV: art.2.3:1 ] 
 
Indien een bewijs van bevoegdheid voor onbepaalde tijd is verleend, is dit bewijs slechts geldig indien 
daarop tenminste één geldige bevoegdverklaring is weergegeven en voor de bij algemene maatregel van 
bestuur vast te stellen termijn waarvoor die bevoegdverklaring is afgegeven. [WLV: art.2.3:2 ] 
 
Art. 2.4  [Afgifte medische Verklaring] 
 
De medische verklaring is ongeldig gedurende de periode dat de gezondheidstoestand van de houder 
zodanig is, dat deze niet meer in staat is de werkzaamheden, waarvoor hem een bewijs van bevoegdheid is 
verleend, te verrichten. [WLV: art.2.4:7]   
 
Art.2.10  [Bijhouden logboek] 
 
De houder van een bewijs van bevoegdheid, dat de bevoegdheid geeft een luchtvaartuig te bedienen, en de 
leerling-vlieger dienen onder door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat te stellen regelen een logboek 
bij te houden. [WLV: art.2.10:1] 
Het is verboden:  
in het logboek onjuiste gegevens of onjuiste aantekeningen op te nemen, te doen opnemen of toe te laten 
dat zij daarin worden opgenomen; 
het logboek te beschadigen of te vernietigen, te doen beschadigen of vernietigen dan wel toe te laten, dat 
het wordt beschadigd of vernietigd. [WLV: art.2.10:2]    
 
Titel 2.2:   Algemene gezondheidstoestand: Verbod gebruik alcohol, drugs en psychotrope geneesmiddelen  
 
Art. 2.11  [Algemene gezondheidstoestand] 
 
Het is de houder van een bewijs van bevoegdheid of bewijs van gelijkstelling verboden werkzaamheden, tot 
het verrichten waarvan dat bewijs de bevoegdheid geeft, te verrichten wanneer de houder daardoor in 
verband met zijn lichamelijke of geestelijke gesteldheid de veiligheid van het luchtverkeer in gevaar brengt 
of in gevaar kan brengen. [WLV: art.2.11] 
 
Art 2.12  [Verbod gebruik alcohol, drugs en psychotrope geneesmiddelen]   
 
Het is een lid van het boordpersoneel verboden werkzaamheden aan boord van een luchtvaartuig te 
verrichten, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijze 
moet weten, dat het gebruik daarvan, al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof, de 
vaardigheid voor het verrichten van die werkzaamheden kan verminderen, dat hij niet in staat moet 
worden geacht die werkzaamheden naar behoren te verrichten. [WLV: art.2.12:1] 
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Het is een lid van het boordpersoneel verboden werkzaamheden aan boord van een luchtvaartuig te 
verrichten, indien hij binnen de tien daaraan voorafgaande uren alcoholhoudende drank heeft gebruikt; 
[WLV: art.2.12:2]  
 
5. Het is verboden een lid van het boordpersoneel van wie men weet of redelijker wijze moet weten, dat 
deze verkeert in een toestand als hierboven bedoeld in de punten 1, 2, en 4 werkzaamheden aan boord van 
een luchtvaartuig te doen verrichten. [WLV: art.2.12:5]   
 
6. Het derde, vierde en vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op eenieder die 
luchtverkeersdiensten verleent of een grondstation of een mobiel station als bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, bedient. 
 

3. Luchtvaartuigen 
 
Titel 3.1  Nationaliteitskenmerken en registratiekenmerken van luchtvaartuigen 
 
Art 3.1 & 3.2  [Nationaliteitskenmerken]  
 
Het is verboden een luchtvaartuig te gebruiken, dat niet is voorzien van een geldig nationaliteits- en 
inschrijvingskenmerk en een geldig bewijs van inschrijving. [WLV: art.3.1:1] 
 
Titel 3.2  Luchtwaardigheids- en geluidseisen 
 
§  3.2.1 Type-certificaat, bewijs van luchtwaardigheid, geluidscertificaat, geluidsverklaring 
 
Art 3.8  [ Luchtwaardigheid en bewijs van luchtwaardigheid] 
 
Het is verboden een vlucht uit te voeren met een luchtvaartuig, dat:  
niet luchtwaardig is, of 
niet voorzien is van een geldig bewijs van luchtwaardigheid.  [WLV: art.3.8:1] 
 
Voor het uitvoeren van een vlucht met een Nederlands luchtvaartuig is een door Onze Minister van Verkeer 
en Waterstaat respectievelijk Onze Minister van Defensie afgegeven bewijs van luchtwaardigheid vereist. 
[WLV: art.3.8:2] 
 
Artikel 3.19a [Geluidscertificaat en voorlopig geluidscertificaat] 
 
1. Het is verboden een vlucht uit te voeren met een burgerluchtvaartuig, dat:  

a. niet voldoet aan de voor dat luchtvaartuig geldende geluidseisen, of 
b. niet is voorzien van een geldig voor dat luchtvaartuig afgegeven geluidscertificaat of van een 

passende verklaring in een ander document dat door de staat van registratie is goedgekeurd 
voor zover dit voor dat luchtvaartuig vereist is. [WLV: art.3.19a:1:1] 

2. Voor het uitvoeren van een vlucht met een Nederlands burgerluchtvaartuig dat is voorzien van een 
voortstuwingsinrichting is vereist een door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat afgegeven 
(voorlopig) geluidscertificaat, (voorlopige) geluidsverklaring of (voorlopige) aanvullende 
geluidsverklaring.             

3. [WLV: art.3.19a:2] 
4. Een geluidscertificaat wordt afgegeven voor onbepaalde tijd. Vooruitlopend op de afgifte van een 

geluidscertificaat kan een voorlopig geluidscertificaat worden afgegeven. 
5. Aan een geluidscertificaat dan wel een voorlopig geluidscertificaat kunnen voorschriften of 

beperkingen worden verbonden in verband met het onderhoud of het gebruik van het luchtvaartuig. 
Het is verboden in strijd met die voorschriften of beperkingen te handelen. [WLV: art.3.15:2] 
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Art 3.22  [Verplichtingen houder m.b.t. bewijs van luchtwaardigheid en geluidscertificaat/-verklaring] 
 
De houder van een Nederlands burgerluchtvaartuig, waarvoor een bewijs van luchtwaardigheid is 
afgegeven: 
 

 ziet er op toe, dat het luchtvaartuig zijn luchtwaardigheid behoudt, en 

 onderhoudt of laat het luchtvaartuig onderhouden overeenkomstig bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur gestelde regels. [WLV: art.3.22:1] 

 
1. De houder van een Nederlands burgerluchtvaartuig, waarvoor een bewijs van luchtwaardigheid is 

afgegeven, volgt de door EASA en door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat gegeven aanwijzingen 
met betrekking tot de luchtwaardigheid op. 

 
§  3.2.3  Diverse bepalingen 
 
Art 3.30  [Onderhoud aan burgerluchtvaartuigen] 
 
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan op aanvraag bewijzen van bevoegdheid afgeven voor het 
zonder toezicht verrichten van onderhoud aan burgerluchtvaartuigen 
  
Behoudens artikel 3.25 is het verboden zonder toezicht onderhoud aan burgerluchtvaartuigen te   
verrichten indien het daarvoor geldige bewijs van bevoegdheid ontbreekt. [WLV: art.3.30:2] 
 

4. Vluchtuitvoering  
 
Art. 4.1 [Vluchten tegen vergoeding] 
 
1.    Voor zover bij internationale overeenkomst of besluit van een volkenrechtelijke organisatie niet anders 
is bepaald, is het verboden met luchtvaartuigen vluchten tegen vergoeding uit te voeren zonder een 
daartoe door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat afgegeven AOC. 
 
 

5. Luchtverkeer, luchtverkeersbeveiliging en -organisatie 
 
Art  5.1 [Toepassing van Nederlandse regelingen]  
 
Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 5.3 tot en met 5.9 is van toepassing op:  
deelnemers aan het luchtverkeer binnen het vluchtinformatiegebied Amsterdam, en  
Nederlandse luchtvaartuigen, waar deze zich ook bevinden, tenzij dit onverenigbaar is met de daar ter 
plaatse geldende regels of de regels die in overeenstemming met internationale afspraken worden 
gehanteerd door de ter plaatse voor de luchtverkeersdienstverlening verantwoordelijke Staat 
 
 
Art 5.3 [Kapstok artikel] 
 
Het is verboden op zodanige wijze aan het luchtverkeer deel te nemen dan wel luchtverkeersleiding te 
geven dat daardoor personen of zaken in gevaar worden of kunnen worden gebracht.  
 
Art 5.4 [Minimale hoogte]9 
 

                                                           
9 Naast deze eis gesteld aan de minimale hoogte geldt ook nog het gestelde in art. 45 van het Luchtverkeersreglement.   
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Het is verboden boven gebieden met aaneengesloten bebouwing of kunstwerken, industrie- en 
havengebieden daaronder begrepen, dan wel boven mensenmenigten, aan het luchtverkeer deel te nemen 
op een zodanige hoogte dat het niet meer mogelijk is een noodlanding uit te voeren zonder personen of 
zaken op het aardoppervlak in gevaar te brengen, tenzij zulks noodzakelijk is: 
om op te stijgen van of te landen op een luchthaven; 
voor de uitvoering van naderings- en vertrekprocedures, alsmede van luchtverkeerspatronen. 
 
Art  5.6 [Aanwijzing gezagvoerder] 
 
Het is verboden een vlucht uit te voeren zonder dat een gezagvoerder is aangewezen. 
 
Art 5.7 [Taak gezagvoerder] 
 
De gezagvoerder bevindt zich aan boord van het luchtvaartuig.  
 
De gezagvoerder is, ongeacht of hij daadwerkelijk de stuurorganen bedient of niet, ervoor verantwoordelijk 
dat de uitvoering van de vlucht geschiedt in overeenstemming met de bij of krachtens deze wet gestelde 
regels. Van de regels bedoeld in de eerste volzin mag slechts worden afgeweken indien de omstandigheden 
dit in het belang van de veiligheid dringend noodzakelijk maken. 
 
Art  5.8 [Verplichting gezagvoerder voor de vlucht]  
 
Voor de aanvang van iedere vlucht, neemt de gezagvoerder kennis van alle gegevens en inlichtingen die 
voor de uitvoering van de vlucht van belang zijn.  
 
Art 5.9  [Vluchten met vliegplan] 
 
Voor de aanvang van iedere vlucht waaraan luchtverkeersleiding wordt gegeven wordt door of namens de 
gezagvoerder een vliegplan ingediend overeenkomstig de bij of krachtens de algemene maatregel van 
bestuur, bedoeld in onderdeel c van het [hier in deze syllabus niet gereproduceerde] tweede lid van artikel 
5.5 [dat o.a handelt over de regels voor radio communicatie in de vlucht] hiervoor gestelde regels. Het 
vliegplan bevat de gegevens en inlichtingen omtrent de voorgenomen vlucht. 
 
Alvorens een vlucht waaraan luchtverkeersleiding wordt gegeven aan te vangen, of een gedeelte daarvan 
uit te voeren moet een desbetreffende klaring zijn gevraagd en verkregen.  
 
De gezagvoerder komt de door de luchtverkeersleidingsdienst gegeven voorwaarden van de klaring na. Van 
de voorwaarden bedoeld in de eerste volzin mag slechts worden afgeweken indien de omstandigheden dit 
in het belang van de veiligheid dringend noodzakelijk maken. Een afwijking wordt zo spoedig mogelijk 
gemeld aan de betrokken luchtverkeersleidingsdienst. 
 
Art  5.12 [Luchtverkeersdienstverlening] 
 
Luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven in het belang van de algemene luchtverkeersveiligheid en een 
veilig, ordelijk en vlot verloop van het luchtverkeer.  
 
Art  5.13 [Luchtverkeersdienstverlening in de Amsterdam FIR] 
 
Binnen het vluchtinformatiegebied Amsterdam kan luchtverkeerdienstverlening worden verleend door:  
de LVNL; Onze Minister van Defensie. 
 
Art 5.16  [Verlenen van luchtverkeerdienstverlening] 
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Het is verboden luchtverkeersdienstverlening te geven zonder een daartoe door Onze Minister van Verkeer 
en Waterstaat afgegeven bewijs van bevoegdheid of bewijs van gelijkstelling en zonder daartoe verkregen 
opdracht van een op grond van deze wet aangewezen instantie. 
 

8. Luchthavens 
 
Art 8.1a 
 
1.   Het is verboden met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen, anders dan van of op een luchthaven. 
Art  8a.50    
1. De verbodsbepaling bedoeld in artikel 8.1a, eerste lid, is niet van toepassing op bij algemene maatregel 
van bestuur te bepalen luchtvaartuigen. (Hiertoe behoren o.a. volgens art 20 g,h en i van de Regeling 
burgerluchthavens: valschermen, zweeftoestellen en ballonnen voor zover het de landing betreft).
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12. Verordening (EU) Nr. 1178/2011 FCL  
 
Gliding Netherlands  [CELEX] 02011R1178-20150408 
 
In 2011 is de EU verordening Nr. 1178/2011 van kracht geworden. De regeling is ingesteld  'tot vaststelling  
van  technische eisen en administratieve  procedures  met   betrekking  tot de bemanning van  
burgerluchtvaartuigen', overeenkomstig  Verordening (EG) nr. 216/2008 van  het Europees Parlement en de 
Raad. 
 
Als uitwerking van deze verordening zijn de eisen en procedures ten aanzien van zweefvliegers opgenomen 
en uitgewerkt in de 'FCL NL Gliding'. FCL staat voor Flight Crew Licensing. 
Om praktische redenen zijn de regels zoals vastgelegd in het amvb 'Besluit bewijzen van bevoegdheid voor 
de luchtvaart' 1999, niet meer in deze publicatie opgenomen. 
 
In onderstaande artikelen bevatten de belangrijkste regelingen ten aanzien van het EASA 
zweefvliegbewijzen LAPL(S) (Light Aircraft Pilot License-Soaring) en SPL (Sailplane Pilot License) en de daarin 
aan te tekenen bevoegdheden. Voor een compleet overzicht verwijzen we naar de tekst van het FCL Gliding 
Netherlands en de onderliggende EU verordeningen. 
 
De Nederlandse zweefvliegwereld is op dit moment bezig met de overgang naar de EASA brevettering. Tot 
8 april 2018 kan nog het op dit moment in gebruik zijnde GPL (Glider Pilot License) worden afgegeven door 
het KEI. De opleiding voor het GPL is door ILT voldoende geacht om nu al op basis van een bestaand GPL 
een LAPL(S) aan te vragen.  
 

a. FCL.010 Definities 
 
Overlandvlucht  
Een vlucht tussen een punt van vertrek en een punt van aankomst waarbij een vooraf geplande route 
wordt gevolgd en gebruik wordt gemaakt van standaardnavigatieprocedures.  
 
Vliegtijd  
Voor  vleugelvliegtuigen,  gemotoriseerde zweefvliegtuigen  en powered-lift luchtvaartuigen betekent  dit 
de totale tijd vanaf het moment dat een vliegtuig zich voor het eerst in beweging zet met  het doel om op 
te stijgen tot  aan het moment dat het aan het eind van de vlucht uiteindelijk tot  stilstand komt;  
voor zweefvliegtuigen betekent dit de totale tijd vanaf het moment waarop het zweefvliegtuig de aanloop 
begint voor het opstijgen tot het moment dat het aan het eind van de vlucht uiteindelijk  tot stilstand komt;  
  
Nacht 
De periode tussen het einde van de civiele avondschemering  en het begin van de civiele 
ochtendschemering, of enige andere periode tussen zonsondergang en zonsopgang zoals voorgeschreven 
door de bevoegde autoriteit van de lidstaat. 
 
Eerste  bestuurder (Pilot-in-command — PIC)  
De bestuurder aangewezen als gezagvoerder en  belast  met het veilige verloop van de vlucht.  
 
Eerste bestuurder onder supervisie (Pilot-in-command under supervision — PICUS) 
Een tweede bestuurder die onder toezicht van de eerste bestuurder de werkzaamheden en functies van 
een  eerste bestuurder uitvoert. 
  
Gemotoriseerd zweefvliegtuig  
Een met een of meer motoren uitgerust luchtvaartuig dat, bij uitgeschakelde motoren, de eigenschappen 
heeft van een zweefvliegtuig. 
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Privépiloot 
Een bestuurder van een luchtvaartuig die houder is van een bewijs van bevoegdheid dat besturing van een 
luchtvaartuig tegen een geldelijke beloning verbiedt, uitgezonderd instructie- of examenactiviteiten zoals 
beschreven in dit deel.  
 
Bekwaamheidsproef 
Een demonstratie van vaardigheid ten behoeve van de verlenging of hernieuwde afgifte van 
bevoegdverklaringen, waarbij enig mondeling examen is inbegrepen voor zover de examinator  dit verlangt. 
  
Hernieuwde afgifte (van bijvoorbeeld een bevoegdverklaring of certificaat) 
De administratieve handeling, verricht nadat een bevoegdverklaring of certificaat is verlopen, waarmee de 
bevoegdheden van de bevoegdverklaring of het certificaat voor een nader bepaalde periode worden 
verlengd, nadat  aan gespecificeerde eisen is voldaan. 
  
Verlenging  (van bijvoorbeeld een bevoegdverklaring of certificaat) 
De administratieve handeling  verricht binnen de geldigheidsperiode van een bevoegdverklaring of 
certificaat die de houder toestaat de bevoegdheden van een bevoegd- verklaring of certificaat voor een 
nader bepaalde  periode uit te oefenen, nadat aan gespecificeerde eisen is voldaan.  
 
Routesector 
Een vlucht die een start-, vertrek- en kruisfase van ten minste 15 minuten omvat, alsmede een aankomst, 
naderings- en landingsfase.  
 
Zweefvliegtuig 
Een luchtvaartuig dat zwaarder is dan de lucht en dat in de lucht wordt gedragen door de aerodynamische 
reactie van de lucht tegen de vaste liftoppervlakken, waarvan de vrije vlucht niet afhankelijk is van een 
motor.  
 
Vaardigheidstest 
Een demonstratie van vaardigheid ten  behoeve van de  afgifte van een bewijs van  bevoegdheid of 
bevoegdverklaring, waarbij enig mondeling examen is inbegrepen voor zover de  examinator dit verlangt.  
 
Solovliegtijd 
De vliegtijd gedurende welke een leerling-piloot de enige inzittende is aan boord van een luchtvaartuig.  
 
Leerling-piloot  in de functie van eerste bestuurder (Student pilot in command — SPIC) 
Een  leerling-piloot in de functie van eerste bestuurder op een vlucht met een vlieginstructeur, waarbij 
voornoemde instructeur de leerlingpiloot uitsluitend zal observeren en de vlucht van het vliegtuig  niet zal 
beïnvloeden of beheersen.  
 
Gemotoriseerd zweefvliegtuig 
Een met een of meer motoren uitgerust luchtvaartuig dat, bij uitgeschakelde motoren, de eigenschappen 
heeft van een zweefvliegtuig. 
  
Zelfstartend gemotoriseerd zweefvliegtuig (Touring motor glider — TMG) 
Een specifieke klasse van  gemotoriseerde zweefvliegtuigen met een als één geheel gemonteerde, niet-
intrekbare motor en een niet-intrekbare propeller. Het moet in staat zijn op eigen kracht te starten en te 
klimmen  overeenkomstig het betreffende vlieghandboek.  
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b.  Algemeen 
 
FCL.015 Aanvraag en afgifte van bewijzen van bevoegdheid, bevoegdverklaringen en certificaten 
  
a) Aanvragen voor de afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van bewijzen van bevoegdheid voor  

bestuurders van luchtvaartuigen en  bijbehorende bevoegdverklaringen  en  certificaten moeten  
worden  ingediend bij de bevoegde autoriteit in een vorm en op  een wijze die door die  autoriteit zijn 
vastgesteld.    

b) Bij de aanvraag moet een bewijs worden gevoegd dat de kandidaat voldoet aan de eisen voor de 
afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van het bewijs van bevoegdheid of certificaat, evenals 
bijbehorende bevoegdverklaringen of aantekeningen, vastgesteld in dit deel en deel Medisch.  

c) Elke vorm van beperking of uitbreiding van de bevoegdheden die worden toegekend door een  bewijs 
van bevoegdheid, bevoegdverklaring of certificaat moet worden bekrachtigd op het bewijs van 
bevoegdheid of het certificaat door de bevoegde autoriteit.  

d) Een persoon mag op  geen enkel moment  houder zijn van meer dan één bewijs van bevoegdheid per 
categorie luchtvaartuig afgegeven in overeenstemming met dit deel.  

e) Een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid voor een andere categorie van 
luchtvaartuig, of voor de afgifte van verdere bevoegdverklaringen of certificaten, evenals een 
wijziging, verlenging of hernieuwde afgifte van die bewijzen van bevoegdheid, bevoegdverklaringen of 
certificaten moet worden ingediend bij de bevoegde autoriteit die het bewijs van bevoegdheid in 
eerste instantie heeft afgegeven, behalve wanneer de piloot een wijziging van bevoegde autoriteit en 
een overdracht van zijn bewijzen van bevoegdheid en medische attesten naar die autoriteit heeft 
aangevraagd.  

 
FCL.020 Leerling-piloot  
 
Een leerling-piloot mag niet solo vliegen, tenzij toegestaan door en onder toezicht van een vlieginstructeur. 
Voor zijn eerste solovlucht moet een leerling-piloot ten minste:  
 
(1) in het geval van vleugelvliegtuigen, helikopters en luchtschepen: 16 jaar oud zijn; 
(2) in het geval van zweefvliegtuigen en luchtballonnen: 14 jaar oud zijn. 
  
FCL.025 Theorie-examens voor afgifte van bewijzen van bevoegdheid  
 
(a)  Verantwoordelijkheden van de  kandidaat  

 
(1) Kandidaten moeten de volledige examenreeks voor een specifiek bewijs van bevoegdheid of  specifieke 

bevoegdverklaring afleggen onder de verantwoordelijkheid van één  lidstaat.  
(2) Kandidaten mogen het examen pas afleggen wanneer ze worden voorgedragen door de erkende 

opleidingsorganisatie (ATO) die verantwoordelijk is voor hun opleiding, nadat ze de  toepasselijke 
onderdelen van de theorieopleiding hebben voltooid op een bevredigend niveau.  

(3) De voordracht door een ATO blijft twaalf maanden geldig. Als de kandidaat er niet in slaagt  om ten 
minste één theorie-examen af te leggen binnen  voornoemde geldigheidsperiode,  wordt  de behoefte 
aan verdere opleiding bepaald door de ATO op basis van de behoeften van de  kandidaat.  

 
b) Normen om te  slagen  
 
(1) Een kandidaat slaagt voor een schriftelijk examenonderdeel wanneer hij ten minste 75 % scoort van de 

punten die voor dat examenonderdeel kunnen worden behaald. Er is geen sprake van strafpunten. 
(2) Tenzij anders bepaald in dit deel, wordt een kandidaat geacht het vereiste theorie-examen  voor  het 
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(3) betreffende bewijs van bevoegdheid als bestuurder of de bevoegdverklaring met  succes  te hebben 
afgelegd als hij voor alle vereiste onderdelen is geslaagd binnen een periode  van 18  maanden, 
gerekend vanaf het eind van de kalender- maand waarin de kandidaat voor  het eerst deelnam aan een 
examen.  

(4) Een kandidaat moet  opnieuw alle examenonderdelen afleggen, indien hij er  voor  een  afzonderlijk 
schriftelijk examenonderdeel na 4 pogingen niet in geslaagd is een voldoende te  behalen, of er niet in 
geslaagd is voor alle tests een voldoende te behalen binnen ofwel 6  zittingen, ofwel de in punt 2) 
hierboven vermelde periode.  

(5) Alvorens opnieuw aan de examens deel te nemen, moet de kandidaat verdere opleiding volgen bij een 
ATO10. De omvang en  reikwijdte van de vereiste opleiding worden bepaald door  de  
opleidingsorganisatie op  basis van de behoeften van de kandidaat. 

  
c) Geldigheidsperiode  
 
(1)  Een voldoende voor de theorie-examens  blijft geldig:  
 (i)  gedurende een periode van 24  maanden voor de afgifte van een LAPL  of een bewijs van  

bevoegdheid voor privépiloten, zweefvliegtuigen of luchtballonnen;  
 (iii) de perioden in i)  en ii) worden geteld vanaf de dag waarop de kandidaat slaagt voor het  theorie-

examen in overeenstemming met punt b), 2). 
 
FCL.030 Praktische vaardigheidstest 
  
(a)   Voordat een vaardigheidstest wordt  afgenomen ten  behoeve van de afgifte van een bewijs van  

bevoegdheid of bevoegdverklaring, moet de kandidaat het vereiste theorie-examen met succes  
hebben voltooid, tenzij de kandidaat een geïntegreerde vliegopleiding volgt. Het theorieonderwijs 
moet in elk geval voltooid zijn voordat de vaardigheidstests worden afgenomen. 

  
(b)  Behalve voor afgifte van een bewijs van bevoegdheid als verkeersvlieger, moet de kandidaat voor een 

vaardigheidstest worden voorgedragen voor deze test door de voor de opleiding  verantwoordelijke 
organisatie/persoon na het vol- tooien van de opleiding. De opleidingsgegevens moeten ter 
beschikking worden gesteld van de examinator. 

  
FCL.035 Vrijstelling van vliegtijd en theoriekennis  
 
(a) Vrijstelling van vliegtijd  
 
(1) Tenzij anders bepaald in dit deel, moet de vliegtijd, die ten behoeve van een bewijs van  bevoegdheid, 

bevoegd- verklaring of certificaat wordt toegekend, in een luchtvaartuig van  dezelfde categorie zijn 
doorgebracht als die waarvoor het bewijs van bevoegdheid of de bevoegdverklaring wordt verlangd.  

 
(2)   PIC of PIC in opleiding  
(i)   Een kandidaat voor een bewijs van bevoegdheid, bevoegdverklaring of certificaat wordt volledig 

vrijgesteld van alle vliegtijd tijdens solovluchten, dubbelbesturingsonderricht of als  PIC ten behoeve 
van de totale vereiste vliegtijd voor het bewijs van bevoegdheid, de  bevoegdverklaring of het 
certificaat.  

 
(b)  Vrijstelling  voor theoriekennis  
(1) Een kandidaat die is geslaagd voor het theorie-examen voor een bewijs van bevoegdheid als  

verkeerspiloot heeft recht op vrijstelling van de vereiste theoriekennis voor een LAPL, het bewijs  van 
bevoegdheid als privépiloot, het bewijs van bevoegdheid als beroepspiloot en, behalve wat betreft 
helikopters, de IR en de EIR voor dezelfde categorie lucht- vaartuigen.  

                                                           
10 Ten tijde van deze syllabus is de uiteindelijke vorm van de trainingsorganisatie nog niet bekend. 
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(2)   Een kandidaat die is geslaagd voor het theorie-examen voor een bewijs van bevoegdheid als  
beroepspiloot heeft recht op vrijstelling van de vereiste theoriekennis voor een LAPL of een bewijs van 
bevoegdheid als privépiloot in dezelfde categorie luchtvaartuigen.  

(4)   De houder ven een bewijs van bevoegdheid als piloot heeft recht op vrijstelling ten behoeve van de 
vereisten voor het theorieonderwijs en het bijbehorende examen voor een bewijs van  bevoegdheid in 
een andere categorie van luchtvaartuigen in overeenstemming met aanhangsel 1  van dit deel. De 
vrijstelling is ook van toepassing op kandidaten voor een bewijs van bevoegdheid als piloot die al met 
succes de theorie-examens hebben afgelegd voor de afgifte van dat bewijs van bevoegdheid als piloot 
in een andere categorie van luchtvaartuigen, op voorwaarde dat het binnen de geldigheidsperiode van 
FCL.025, punt c), valt.  

 
FCL.040 Uitoefenen van de bevoegdheden van bewijzen van bevoegdheid  
 
De uitoefening van bevoegdheden van een bewijs hangt af van de geldigheid van de bijbehorende  
bevoegdverklaringen voor zover van toepassing, en van het medische certificaat  
 
FCL.045 Verplichting om documenten bij zich te hebben en te tonen  
 
(a) Een bestuurder moet steeds een geldig bewijs van bevoegdheid en een geldig medisch  certificaat  bij 

zich dragen wanneer hij de bevoegdheden van het bewijs van bevoegdheid  uitoefent. 
(b) De bestuurder moet tevens een persoonlijk identificatiedocument met een foto bij zich dragen.  
(c) Een bestuurder of  een  leerling-piloot moet  op  verzoek van een  bevoegd vertegenwoordiger  van  

een bevoegde autoriteit zonder onnodig uitstel zijn vastgelegde vliegtijdgegevens ter inspectie  
overhandigen.  

(d) Een leerling-piloot moet  op  alle solo-overlandvluchten een bewijs van de vereiste autorisaties  
volgens FCL.020, punt a), bij zich hebben.  

 
FCL.050 Vastleggen van vliegtijd  
 
De bestuurder moet in een betrouwbaar document de details van alle gevlogen vluchten vastleggen  op 
een manier die door de bevoegde autoriteit is bepaald.  
 
FCL.060 Recente ervaring 
 
(b) Vleugelvliegtuigen, helikopters, powered-lift luchtvaartuigen, luchtschepen en zweefvliegtuigen. Een 

bestuurder mag geen luchtvaartuig besturen voor commercieel luchttransport of het vervoer  van 
passagiers:  

(1) als PIC of tweede bestuurder tenzij hij in de voorafgaande 90 dagen ten minste 3 starts, naderingen en 
landingen heeft uitgevoerd in een luchtvaartuig van hetzelfde type of dezelfde klasse of in een FFS die 
representatief is voor dat type of die klasse. De 3 starts en landingen moeten worden uitgevoerd met 
éénpiloot- of meerpiloot bediening, naargelang van de  bevoegdheden waarover de bestuurder 
beschikt; en  

(4) Wanneer een bestuurder bevoegd is om  met meer dan één type luchtvaartuig met soortgelijk 
vlieggedrag en soortgelijke exploitatiekenmerken te vliegen, mogen de 3 onder 1) vereiste starts, 
naderingen en landingen worden uitgevoerd zoals gedefinieerd in de gegevens voor operationele 
geschiktheid die zijn bepaald in overeenstemming met deel 21. 

  
FCL.070 Intrekking, schorsing en beperking van bewijzen van bevoegdheid, bevoegdverklaringen en 
certificaten  
 
(a) Bewijzen van bevoegdheid, bevoegdverklaringen en certificaten afgegeven in overeenstemming  met  

dit deel kunnen worden beperkt, geschorst of ingetrokken door de bevoegde autoriteit  wanneer de 



 

Voorschriften V 20161202  Pagina 34 van 75 
 

bestuurder niet voldoet aan de eisen van dit deel, deel Medisch of de toepasselijke operationele eisen, 
in overeenstemming met de voorwaarden en procedures vastgelegd in het deel  ARA.  

(b) Wanneer een bewijs van bevoegdheid wordt geschorst of ingetrokken, zal de bestuurder het bewijs 
van bevoegdheid of certificaat onmiddellijk teruggeven aan de bevoegde autoriteit.  

 

c. Bevoegdheidsbewijs als recreatief piloot -LAPL  
 
FCL.100 LAPL  — Minimumleeftijd  
Kandidaten voor een LAPL moeten:  
 
SECTIE  1  
Algemene  eisen  
 
(a) ten minste 17 jaar oud zijn in het geval van vleugelvliegtuigen en helikopters;  
(b) ten minste 16 jaar oud zijn in het geval van zweefvliegtuigen en luchtballonnen.  
 
FCL.105 LAPL  — Bevoegdheden en voorwaarden  
 
(a) Algemeen. De houder van een LAPL is bevoegd om op te treden als PIC in de toepasselijke categorie 

van luchtvaartuigen tijdens niet-commerciële vluchten zonder financiële tegenprestatie.  
(b) Voorwaarden. Een kandidaat voor een LAPL  moet voldoen aan de eisen voor de relevante  categorie 

van luchtvaartuigen en, indien van toepassing, voor de klasse of het type van  luchtvaartuig dat bij de 
vaardigheidstest wordt gebruikt.  

 
FCL.110 LAPL  — Vrijstelling voor dezelfde luchtvaartuigcategorie  
 
(a) Een kandidaat voor een LAPL die houder is geweest van een ander bewijs van bevoegdheid voor 

dezelfde luchtvaartuigcategorie krijgt volledige vrijstelling ten behoeve van de eisen van de LAPL in die 
luchtvaartuigcategorie.  

(b) Onverminderd de bovenstaande alinea moet de kandidaat, als het bewijs van bevoegdheid is verlopen, 
slagen voor eenvaardigheidstest in overeenstemming met FCL.125 voor de afgifte van  een  LAPL in de 
betreffende luchtvaartuigcategorie. 

 
FCL.115 LAPL  — Opleiding  
 
Een kandidaat voor een LAPL  moet een opleiding afronden aan een ATO. De opleiding moet theoriekennis 
en  vlieginstructie bevatten die toepasselijk zijn voor de toegekende bevoegdheden.  
 
FCL.120 LAPL  — Theorie-examen  
 
Een kandidaat voor een LAPL moet blijk geven van een niveau van theoriekennis dat toepasselijk is voor de 
toegekende bevoegdheden door het afleggen van examens over de volgende onderwerpen:  
 
(a) algemene onderwerpen:  

— luchtvaartwetgeving,  
— menselijke prestaties,  
— meteorologie, en  
— communicatie;  

(b) specifieke onderwerpen betreffende de verschillende luchtvaartuigcategorieën:  
— beginselen van het vliegen,  
— operationele procedures,  
— vluchtprestaties en -planning,  
— algemene kennis van het luchtvaartuig, en  
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— navigatie.  
  
FCL.125 LAPL  — Vaardigheidstest  
 
(a) Aan de hand van een vaardigheidstest moet een kandidaat voor een LAPL blijk geven van de 

vaardigheid om, als PIC in de toepasselijke luchtvaartuigcategorie, de relevante procedures en  
manoeuvres uit te voeren met een graad van vakbekwaamheid passend bij de bevoegdheden die  
worden verleend. 

  
(b) Kandidaten voor de vaardigheidstest moeten vlieginstructie  hebben gekregen in dezelfde klasse  of 

hetzelfde type luchtvaartuig dat wordt gebruikt tijdens de vaardigheidstest. De bevoegdheden  
worden beperkt tot de klasse of het type dat wordt gebruikt voor de vaardigheidstest totdat verdere 
uitbreidingen in het bewijs van bevoegdheid worden aangetekend, in overeenstemming met  
onderhavig subdeel.  

 
c)   Slagingscriteria  
 
(1) De vaardigheidstest bestaat uit verschillende secties die de verschillende fasen van een vlucht 

voorstellen in  overeenstemming met de luchtvaartuigcategorie waarmee wordt gevlogen.  
(2) Wanneer een kandidaat zakt voor een item van een sectie is hij niet geslaagd voor de  volledige sectie. 

Als een kandidaat zakt voor slechts 1 sectie, moet hij enkel die sectie opnieuw afleggen. Wanneer een 
kandidaat zakt voor meer dan 1 sectie is hij niet geslaagd voor de volledige test.  

(3) Als de test moet worden herhaald in overeenstemming met punt 2, zal een onvoldoende  voor  een 
sectie, met inbegrip van de secties waarvoor een voldoende werd behaald tijdens een  vorige poging, 
leiden tot een onvoldoende voor de volledige test.  

(4) Kandidaten die na 2 pogingen niet slagen voor alle secties van de test, moeten verdere 
praktijkopleiding volgen.  

 

d. Specifieke eisen voor de LAPL voor zweefvliegtuigen —  LAPL(S)  
 
FCL.105.S LAPL(S) — Bevoegdheden en voorwaarden  
 
(a) Houders van een LAPL  voor zweefvliegtuigen zijn bevoegd om op te treden als PIC op  

zweefvliegtuigen en gemotoriseerde zweefvliegtuigen. Om de bevoegdheden te mogen uitoefenen in 
een TMG, moet de houder voldoen aan de eisen in FCL.135.S. 

 
(b) Houders van een LAPL(S) mogen enkel passagiers vervoeren zodra ze 10 uur vliegtijd of 30 lanceringen 

als PIC op zweefvliegtuigen of gemotoriseerde zweefvliegtuigen hebben uitgevoerd na afgifte van het 
bewijs van bevoegdheid. 

.  
FCL.110.S LAPL(S) — Ervaringseisen en vrijstellingen  
 
(a) Kandidaten voor een LAPL(S)  moeten ten minste 15  uur vlieginstructie hebben ontvangen op  

zweefvliegtuigen of gemotoriseerde zweefvliegtuigen, met inbegrip van ten minste:  
 
(1) 10 uur dubbelbesturingsonderricht; (DBO) 
(2) 2 uur solovliegtijd onder toezicht;   (SOLO) 
(3) 45 lanceringen en landingen;  
(4) 1 solo-overlandvlucht van ten minste 50 km (27 NM) of 1 overlandvlucht met dubbelbesturing van ten 

minste 100  km (55 NM). 
 
(b)  Van de 15 uur die vereist zijn onder a), mag ten hoogste 7 uur worden gevlogen in een TMG.  
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(c) Vrijstelling. Kandidaten met voorafgaande ervaring als PIC kunnen vrijstelling krijgen ten behoeve van 
de eisen onder a). De omvang van de vrijstelling wordt bepaald door de ATO waar de bestuurder de 
opleidingscursus volgt, op basis van een toelatingsvliegtest, maar mag in geen geval:  

(1) de totale vliegtijd als PIC overschrijden;  
(2) 50 %  van de uren opgelegd in punt a) overschrijden;  
(3) de eisen onder a), 2) tot en met a), 4) omvatten.  
   
FCL.130.S LAPL(S) — Lanceringsmethoden  
 
(a) De bevoegdheden van de LAPL(S) zijn beperkt tot de lanceringsmethode uitgevoerd tijdens de 

vaardigheidstest. Deze beperking kan worden opgeheven als de bestuurder het volgende heeft  
voltooid:  

 
(1) ten minste 10 lanceringen met dubbelbesturingsonderricht, en 5 sololanceringen onder toezicht, in het 

geval van sleepstart en zelfstart:  
(2) ten minste 5 lanceringen met dubbelbesturingsonderricht, en 5 sololanceringen onder toezicht.  Bij  

zelfstart mag het dubbelbesturingsonderricht worden uitgevoerd in een TMG;  
(3) in het geval van een bungeestart: ten minste 3 lanceringen met dubbelbesturingsonderricht of solo 

onder toezicht.  
 

(b)  Het voltooien van de extra opleidingslanceringen moet worden opgetekend  in het logboek en 
getekend door de instructeur.  
 
(c)   Om  hun  bevoegdheden voor elke lanceringsmethode te behouden, moeten bestuurders ten  minste 5  
lanceringen hebben uitgevoerd gedurende de afgelopen 24 maanden, behalve voor de  bungeelancering 
waarbij slechts 2 lanceringen moeten worden uitgevoerd.  
 
(d)  Als de bestuurder niet voldoet aan de eisen onder c) moet hij het extra aantal lanceringen uitvoeren 
met  dubbelbesturing of solo onder toezicht van een instructeur om de bevoegdheden te hernieuwen.  

 
FCL.135.S LAPL(S) — Uitbreiding van bevoegdheden naar TMG  
 
De bevoegdheden van een LAPL(S)  kunnen worden uitgebreid naar een TMG wanneer de  bestuurder  ten 
minste het onderstaande heeft voltooid in een ATO: 
 
(a) 6 uur vlieginstructie in een TMG, met inbegrip van:  
(1) 4 uur dubbelbesturingsonderricht;  
(2) 1 solo-overlandvlucht van ten minste 150 km (80 NM), gedurende welke 1 landing met  volledige 

stilstand moet worden uitgevoerd op een ander luchtvaartterrein dan het  luchtvaartterrein van 
vertrek;  

 
(b) een vaardigheidstest om bewijs te leveren van een adequaat niveau van praktische vaardigheden in  

een TMG. Tijdens deze vaardigheidstest moet  de kandidaat ook  aantonen aan de examinator dat  hij 
over een adequaat niveau van theoriekennis beschikt over de TMG wat betreft de volgende 
onderwerpen:  

— beginselen van het vliegen,  
— operationele procedures,  
— vluchtprestaties en -planning,  
— algemene kennis van het luchtvaartuig,  
— navigatie.  

 
FCL.140.S LAPL(S) — Eisen inzake recentheid  
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(a)   Zweefvliegtuigen en gemotoriseerde zweefvliegtuigen. Houders van een LAPL(S)  mogen de  
bevoegdheden van hun bewijs van bevoegdheid enkel uitoefenen in zweefvliegtuigen of  
gemotoriseerde zweefvliegtuigen wanneer ze gedurende de afgelopen 24 maanden het onderstaande 
hebben voltooid in zweefvliegtuigen of gemotoriseerde zweefvliegtuigen, met  uitzondering van 
TMG's:  

(1)   5 uur vliegtijd als PIC, met inbegrip van 15 lanceringen;  
(2)   2 trainingsvluchten met een instructeur;  
 
(b)   TMG. Houders van een LAPL(S) mogen de bevoegdheden van hun bewijs van bevoegdheid enkel 

uitoefenen op  een TMG wanneer ze:  
(1)   gedurende de afgelopen 24 maanden het onderstaande hebben  voltooid  op TMG's:  
(i)   ten minste 12 uur vliegtijd als PIC, met inbegrip  van 12 starts en landingen; en  
(ii)  herhalingstraining van ten minste 1  uur totale vliegtijd met een instructeur.  
(2)   Wanneer de houder van de LAPL(S) ook bevoegd is om met vleugelvliegtuigen te vliegen, mogen de 

eisen onder 1) worden voltooid in  vleugelvliegtuigen.  
 
(c)   Houders van een LAPL(S)  die niet voldoen aan de eisen onder a) of b) moeten, voordat ze de  

uitoefening van hun bevoegdheden hervatten:  
(1)  met succes een bekwaamheidsproef afleggen met een examinator op een zweefvliegtuig of een  TMG, 

naargelang het geval; of  
(2)  de extra vliegtijd of starts en landingen uitvoeren, met dubbele besturing of solo onder het  toezicht 

van een instructeur, om te voldoen aan de eisen onder a) of b).  
  

e. Bewijs  van bevoegdheid (PPL),  (SPL) en (BPL) 
 
Bewijs van bevoegdheid als privépiloot (PPL), bewijs van bevoegdheid als zweefpiloot (SPL) en bewijs van 
bevoegdheid als ballonvaarder (BPL)  
 
FCL.200 Minimumleeftijd  
 
Algemene  eisen  
(b) Een kandidaat voor een BPL  of een SPL  moet ten minste 16  jaar oud zijn.  
 
FCL.210 Opleidingscursus  
 
Een kandidaat voor een BPL, SPL of PPL moet een opleidingscursus voltooien aan een ATO. De cursus moet 
theoriekennis en vlieginstructie bevatten die toepasselijk zijn voor de toegekende bevoegdheden.  
 
FCL.215 Theorie-examen  
 
Een kandidaat voor een BPL, SPL  of PPL moet blijk geven van een niveau van theoriekennis dat  toepasselijk 
is voor de toegekende bevoegdheden door het afleggen van examens over de volgende  onderwerpen.  
(a) Algemene onderwerpen:  

—  luchtvaartwetgeving,  
—  menselijke prestaties,  
—  meteorologie, en  
—  communicatie.  

 
(b) Specifieke onderwerpen betreffende de verschillende luchtvaartuigcategorieën:  

—  beginselen van het vliegen,  
—  operationele procedures,  
—  vluchtprestaties en -planning,  
—  algemene kennis van het luchtvaartuig, en 
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–   navigatie 
 
FCL.235 Vaardigheidstest  
 
(a)  Aan de hand van een vaardigheidstest moet een kandidaat voor een BPL, SPL of PPL blijk geven van de 

vaardigheid om, als PIC in de toepasselijke luchtvaartuigcategorie, de relevante procedures en 
manoeuvres uit te voeren met een graad van vakbekwaamheid passend bij de bevoegdheden  die 
worden verleend. 

  
(b) Een kandidaat voor de vaardigheidstest moet vlieginstructie hebben gekregen in dezelfde klasse  of 

hetzelfde type luchtvaartuig, of een groep van luchtballonnen, die worden gebruikt tijdens de  
vaardigheidstest. 

  
(c)  Slagingscriteria  
 
(1) De vaardigheidstest bestaat uit verschillende secties die de verschillende fasen van een vlucht 

voorstellen in  overeenstemming met de luchtvaartuigcategorie waarmee wordt gevlogen.  
 
(2)  Wanneer een kandidaat zakt voor een item van een sectie, zakt hij voor de volledige sectie. Als een 

kandidaat zakt voor slechts 1 sectie, moet hij enkel die sectie opnieuw afleggen. Wanneer een 
kandidaat zakt voor meer dan 1 sectie, zakt hij voor de volledige test. 

  
(3) Als de test moet worden herhaald in overeenstemming met punt 2), zal een onvoldoende  voor een 

sectie, met inbegrip van de delen waarvoor een voldoende werd behaald tijdens een vorige poging, 
leiden tot een onvoldoende voor de volledige test. 

  
4) Kandidaten die na 2 pogingen niet slagen voor alle secties van de test, moeten verdere opleiding 

volgen.  
 

f. Specifieke eisen voor het bewijs van bevoegdheid voor zweefvliegtuigen 
(SPL)  
 
FCL.205.S SPL — Bevoegdheden en voorwaarden  
 
(a) Houders van een SPL zijn bevoegd om op te treden als PIC op zweefvliegtuigen en gemotoriseerde 

zweefvliegtuigen. Om de bevoegdheden te mogen uitoefenen in een TMG, moet de houder voldoen 
aan de  eisen in FCL.135.S. 

  
(b) Houders van een SPL:  
(1) mogen enkel passagiers vervoeren nadat ze, na afgifte van het bewijs van bevoegdheid ten minste 10 

uur vliegtijd of 30 lanceringen als PIC op zweefvliegtuigen of gemotoriseerde  zweefvliegtuigen hebben 
uitgevoerd;  

(2) zijn beperkt tot het optreden in niet-commerciële vluchtuitvoeringen zonder financiële tegenprestatie 
tot ze:  

(i) de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;  
(ii) na afgifte van het bewijs van bevoegdheid 75 uur vliegtijd of 200 lanceringen als PIC op 

zweefvliegtuigen of gemotoriseerde zweefvliegtuigen hebben uitgevoerd;  
(iii) geslaagd zijn voor een bekwaamheidsproef met een examinator.  
 
(c) Niettegenstaande punt  b), 2), mag de houder van een SPL  met bevoegdheden als instructeur  of  

examinator een financiële tegenprestatie ontvangen voor:  
(1)  het geven van vlieginstructie voor de LAPL(S) of de SPL; 
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(2)  het afnemen van vaardigheidstests en bekwaamheidsproeven voor deze bewijzen van bevoegdheid; 
(3)  de opleiding, toetsing en bekwaamheidsbeoordeling met betrekking tot de bevoegdverklaringen en 

certificaten die horen bij deze bewijzen van bevoegdheid. 
  
FCL.210.S SPL — Ervaringseisen en  vrijstellingen  
 
(a)  Kandidaten voor  een  SPL  moeten  ten  minste  15  uur  vlieginstructie hebben  ontvangen op  

zweefvliegtuigen  of gemotoriseerde zweefvliegtuigen, met inbegrip van ten minste de eisen in  
FCL.110.S.  

 
(b) Kandidaten voor een SPL die houder zijn van een LAPL(S) hebben recht op vrijstelling ten behoeve van 

de eisen voor de afgifte van een SPL.  
 Kandidaten voor een SPL  die houder zijn geweest van een LAPL(S)  gedurende de periode van 2 jaar 

voor de aanvraag, hebben recht op vrijstelling ten behoeve van de eisen inzake theoriekennis en  
vlieginstructie.  

 Vrijstelling. Kandidaten die houder zijn van een bewijs van bevoegdheid voor een andere categorie 
luchtvaartuig, behalve luchtballonnen, krijgen een vrijstelling van 10 % van hun totale vliegtijd als PIC 
op dergelijke luchtvaartuigen begrensd tot een maximum van 7 uur. De omvang van de vrijstelling  
mag in geen geval dienen ten behoeve van de eisen onder FCL.110.S, punt a), 2) tot en met a), 4).  

 
FCL.220.S SPL – Lanceringsmethoden 
  
De bevoegdheden van de SPL  zijn beperkt tot de lanceringsmethode uitgevoerd tijdens de  
vaardigheidstest. Deze beperking kan worden opgeheven en de nieuwe bevoegdheden mogen  worden  
uitgeoefend als de bestuurder voldoet aan de eisen in FCL.130.S. 
  
FCL.230.S SPL — Eisen inzake recente  ervaring  
 
Houders van een SPL mogen de bevoegdheden van hun bevoegdheidsbewijs slechts uitoefenen wanneer ze 
voldoen aan de eisen inzake recente ervaring onder FCL.140.S. 
  

g. Extra  bevoegdverklaringen  
 
FCL.800 Bevoegdverklaring voor kunstvliegen  
 
(a)  Houders van een bewijs van bevoegdheid als bestuurder van vleugelvliegtuigen, TMG's of  

zweefvliegtuigen mogen enkel kunstvluchten uitvoeren als ze houder zijn van de toepasselijke 
bevoegdverklaring. 

  
(b)   Kandidaten voor een bevoegdverklaring voor stuntvliegen moeten aan het onderstaande hebben 

voldaan:  
(1)   ten  minste 40  uur  vliegtijd of, in het geval van zweefvliegtuigen,  120  lanceringen als PIC  in  de 

betreffende luchtvaartuigcategorieuitgevoerd na afgifte van het bewijs van bevoegdheid;  
(2)   een opleidingscursus aan een ATO, met inbegrip van:  
(i)   voor de bevoegdverklaring toepasselijk theorieonderwijs;  
(ii)  ten minste 5 uur of 20 vluchten instructie in stuntvliegen in de betreffende luchtvaartuigcategorie. 
  
(c)    De bevoegdheden van de bevoegdverklaring voor stuntvliegen zijn beperkt tot de  

luchtvaartuigcategorie waarin de vlieginstructie is voltooid. De bevoegdheden worden uitgebreid naar 
een andere categorie van luchtvaartuigen als de bestuurder houder is van een bewijs van bevoegdheid 
als bestuurder van die luchtvaartuigcategorie en met goed gevolg tenminste 3 instructievluchten met 
dubbele besturing heeft uitgevoerd over de volledige syllabus stuntvliegen in die 
luchtvaartuigcategorie.  
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FCL.805 Bevoegdverklaring voor het slepen van zweefvliegtuigen en banners  
 
(a)    Houders van een bewijs van bevoegdheid met de bevoegdheid om te vliegen met vleugelvliegtuigen of 

TMG's mogen enkel zweefvliegtuigen of banners slepen wanneer ze houder zijn van de  betreffende 
bevoegdverklaring voor het slepen van zweefvliegtuigen of banners. 

  
(b)   Kandidaten voor een bevoegdverklaring voor het slepen van zweefvliegtuig moeten het onderstaande 

hebben  uitgevoerd:  
(1)   ten minste 30 uur vliegtijd als PIC en 60 starts en landingen in vleugelvliegtuigen indien de activiteit zal 

worden uitgevoerd in vleugelvliegtuigen, of in TMG's indien de activiteit zal worden uitgevoerd in 
TMG's, uitgevoerd  na de afgifte van het bewijs van bevoegdheid;  

(2)   een opleidingscursus aan een ATO, met inbegrip van:  
(i)   theorieonderwijs  over sleepoperaties en -procedures;  
(ii)  ten minste 10 instructievluchten waarbij een zweefvliegtuig wordt gesleept, waaronder 5 

instructievluchten met dubbele besturing, en  
(iii) uitgezonderd voor houders van een LAPL(S)  of een SPL,  5  familiarisatievluchten in een  zweefvliegtuig 

dat wordt gelanceerd door een luchtvaartuig.  
 
(c)    Kandidaten voor een bevoegdverklaring voor het slepen van banners moeten het onderstaande 

hebben  uitgevoerd:  
(1)   ten minste 100  vlieguren en 200  starts en landingen als PIC op vleugelvliegtuigen of TMG's,  na afgifte 

van het bewijs van bevoegdheid. Ten minste 30  van die uren moeten worden  gevlogen in 
vleugelvliegtuigen indien de activiteit zal worden uitgevoerd in vleugelvliegtuigen,  of in TMG's indien 
de activiteit zal worden uitgevoerd in TMG's;  

(2)   een opleidingscursus aan een ATO, met inbegrip van:  
(i)   theorieonderwijs  over sleepoperaties en -procedures;  
(ii)  ten  minste  10  instructievluchten waarbij een banner  wordt  gesleept, waaronder 5  vluchten met  

dubbele besturing. 
  
(d)   De bevoegdheden van de bevoegdverklaringen  voor het slepen van zweefvliegtuigen  en banners  zijn 

beperkt tot vleugelvliegtuigen of TMG's, afhankelijk  van welk luchtvaartuig werd gebruikt tijdens de 
instructie. De bevoegdheden worden uitgebreid als de bestuurder houder is van een bewijs van 
bevoegdheid als bestuurder van vleugelvliegtuigen of TMG's en met goed gevolg ten minste 3 
instructievluchten met dubbele besturing heeft uitgevoerd over de volledige syllabus inzake slepen  in 
een van de twee luchtvaartuigen, naargelang het geval.  

 
(e)    Om de bevoegdheden van de bevoegdverklaringen voor het slepen van zweefvliegtuigen of  banners 

uit te oefenen, moet de houder van de bevoegdverklaring ten minste 5 sleepvluchten hebben 
uitgevoerd gedurende de afgelopen 24 maanden.  

  
(f)     Bestuurders die niet voldoen aan  de eisen onder  e) moeten, voordat ze de uitoefening van  hun  
bevoegdheden hervatten, de ontbrekende sleepvluchten uitvoeren onder toezicht van een  instructeur.  
 
FCL.815 Bevoegdverklaring voor het vliegen in bergachtige gebieden  
 
(a)    Bevoegdheden. Houders van een bevoegdverklaring voor het vliegen in bergachtige gebieden zijn  

bevoegd om met vleugelvliegtuigen of TMG's naar en van oppervlakken te vliegen waarvoor een 
dergelijke bevoegdverklaring vereist is door de bevoegde autoriteiten die door de lidstaten zijn  
aangewezen.  

 De initiële bevoegdverklaring voor het vliegen in bergachtige gebieden kan worden verkregen op:  
(1)   wielen om de bevoegdheid toe te kennen om te vliegen naar en van oppervlakken wanneer ze niet 

bedekt zijn met sneeuw; of  
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(2)   ski's om de bevoegdheid toe te kennen om te vliegen naar en van oppervlakken wanneer ze  bedekt 
zijn met sneeuw.  

(3)   De bevoegdheden van de initiële bevoegdverklaring kunnen worden uitgebreid naar de  bevoegdheid 
voor ofwel wielen of ski's indien de bestuurder een geschikte extra  familiarisatiecursus  heeft gevolgd, 
met  inbegrip van theorieonderwijs en vliegopleiding, met  een  bergvlieginstructeur.  

 
(b)   Opleidingscursus. Kandidaten voor een bevoegdverklaring voor het vliegen in bergachtige  gebieden 

moeten binnen een periode van 24 maanden een cursus theorieonderwijs en vlieginstructie hebben 
voltooid aan een ATO. De inhoud van de cursus moet zijn afgestemd op de te verwerven  
bevoegdheden. 

  
(c)    Vaardigheidstest. Na het voltooien van de opleiding moet de kandidaat slagen voor een 

vaardigheidstest met een voor dit doel gekwalificeerde  FE. De vaardigheidstest moet het volgende  
bevatten:  

 
(1)   een mondeling theorie-examen;  
(2)   6  landingen op  ten minste 2  verschillende oppervlakken waarvoor een bevoegdverklaring  voor het 

vliegen in bergachtige gebieden is vereist, en verschillend van het oppervlak van  vertrek.  
 
(d)   Geldigheid. Een bevoegdverklaring voor het vliegen in bergachtige gebieden is 24 maanden geldig.  
 
(e)    Verlenging. Voor de verlenging van een bevoegdverklaring voor het vliegen in bergachtige gebieden 

moet de  kandidaat:  
 de afgelopen 24 maanden ten minste 6 berglandingen hebben voltooid; of 
 slagen voor een bekwaamheidsproef. De bekwaamheidsproef moet voldoen aan de eisen onder c). 
 
(f)    Hernieuwde afgifte. Als de bevoegdverklaring is verlopen, moet de kandidaat voldoen aan de eisen 

onder e),  2).  
 
FCL.830 Bevoegdverklaring voor wolkenvluchten met zweefvliegtuigen 
 
(a)  Houders van een bewijs van bevoegdheid met de bevoegdheid om te vliegen met zweefvliegtuigen 

mogen enkel een zweefvliegtuig of een gemotoriseerd zweefvliegtuig anders dan een TMG in wolken 
besturen wanneer zij houder zijn van een bevoegdverklaring voor wolkenvluchten met 
zweefvliegtuigen. 

  
(b) Kandidaten voor een bevoegdverklaring voor wolkenvluchten met zweefvliegtuigen moeten ten 

minste het onderstaande hebben voltooid: 
  
(1)  30 uur als PIC in zweefvliegtuigen of gemotoriseerde zweefvliegtuigen na afgifte van het bewijs van 

bevoegdheid; 
 
(2)  een opleidingscursus aan een ATO, met inbegrip van: 
(i)  theorieonderwijs; en 
(ii)  ten minste 2 uur dubbelbesturingsonderricht in zweefvliegtuigen of gemotoriseerde zweefvliegtuigen, 

met besturing van het zweefvliegtuig uitsluitend geleid door instrumenten, waarvan ten hoogste 1 uur 
mag worden uitgevoerd in TMG's; en 

(3)  een vaardigheidstest met een voor dit doel gekwalificeerde FE. 
  

h. Vrijstelling van  theoriekennis  
 
A. Vrijstelling van theoriekennis voor  de afgifte van een bewijs van bevoegdheid voor  een andere 
luchtvaartuigcategorie —  overbruggingsonderwijs- en exameneisen  



 

Voorschriften V 20161202  Pagina 42 van 75 
 

 
1. LAPL,  PPL, BPL  en SPL  
 
1.1.  Voor de afgifte van een LAPL wordt de houder van een LAPL in een andere categorie van 

luchtvaartuigen volledig vrijgesteld voor de theoriekennis van de algemene onderwerpen  vastgelegd 
in FCL.120, punt a).  

 
1.2. Onverminderd de bovenstaande alinea moet de houder van een bewijs van bevoegdheid in een andere 

categorie luchtvaartuig voor de afgifte van een LAPL, PPL, BPL of SPL theorieonderwijs volgen en 
slagen voor het theorie-examen op het geschikte niveau voor de volgende onderwerpen: 

  
— Beginselen van het vliegen, 
— Operationele procedures, 
— Vluchtprestaties en -planning, 
— Algemene kennis van het luchtvaartuig, 
— Navigatie. 

 
1.3. Voor de afgifte van een PPL, BPL of SPL wordt de houder van een LAPL in dezelfde categorie van 

luchtvaartuigen volledig vrijgesteld van het theorieonderwijs en de exameneisen. 
 
1.4. Onverminderd punt 1.2 moet de houder van een LAPL(S) met TMG-uitbreiding voor de afgifte van een 

LAPL(A) aantonen dat hij over een passend niveau van theoriekennis beschikt voor de klasse 
éénmotorige zuigervliegtuigen (land), overeenkomstig FCL.135.A, onder a), punt 2). 

  
MED.A.001 Bevoegde  autoriteit  
 
In dit deel wordt verstaan onder de bevoegde  autoriteit:  
a)  voor luchtvaartgeneeskundige centra:  
 
BIJLAGE IV  
[PART-MED]  
SUBDEEL  A  
 
MED.A.030  Medische certificaten  
  
Eisen voor medische  certificaten 
  
(a) Een leerling piloot mag niet solo vliegen tenzij hij over een medisch certificaat beschikt dat voor het 

betreffende bewijs van bevoegdheid vereist is. 
(b) Aanvragers en houders van een bewijs van bevoegdheid voor het besturen van lichte vliegtuigen  

(LAPL)  dienen ten minste over een medisch certificaat voor LAPL te beschikken.  
(c) Aanvragers en houders van een bewijs van bevoegdheid als privévlieger  (PPL), een bewijs van 

bevoegdheid als zweefvlieger (SPL)  of als bestuurder van luchtballons (BPL)  dienen ten  minste  over 
een medisch certificaat klasse 2  te beschikken. 
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13. Besluit luchtvaartuigen 2008  
 
Hoofdstuk 4.  Bewijzen van luchtwaardigheid 
 
Artikel 7 [Bewijzen van Luchtwaardigheid] 
 
1.   Onze minister kan op aanvraag de volgende bewijzen van luchtwaardigheid afgeven: 
 
a) een ICAO-standaard-BvL, 
b) een EASA-standaard-BvL, 
c) een EASA-beperkt-BvL, 
d) een speciaal-BvL, 
e) een export-BvL, of 
f) een vliegvergunning. (dit is een ontheffing luchtwaardigheid Artikel 3.8/3.21 Wet luchtvaart) 
 
2. Onze minister kan op aanvraag een ARC behorende bij de bewijzen, bedoeld in het eerste lid onder b 

en c afgeven. 
3. Een bewijs als bedoeld in het eerste lid, onder a, en de bewijzen, bedoeld in het eerste lid onder b en c, 

tezamen met een geldig ARC, zijn geldig voor het internationaal uitvoeren van vluchten. 
4. Een bewijs als bedoeld in het eerste lid, onder d, is slechts geldig voor het uitvoeren van vluchten 

binnen het vluchtinformatiegebied Amsterdam. 
5. Een bewijs als bedoeld in het eerste lid, onder e, houdt, in combinatie met een bewijs als bedoeld in 

het eerste lid, onder a, b of c, een toestemming in tot het uitvoeren van vluchten. 
6. Een bewijs als bedoeld in het eerste lid, onder f, is slechts geldig voor vluchten binnen het luchtruim 

van de bij de EASA aangesloten landen. 
7. De voorschriften of beperkingen verbonden aan een bewijs van luchtwaardigheid als bedoeld in het 

eerste lid worden neergelegd in een bijlage bij dat bewijs van luchtwaardigheid. 
 
Artikel 12 [Onderhoud] 
 
2. De houder van een luchtvaartuig voorzien van een EASA-standaard-BvL, een EASA-beperkt-BvL of een 

vliegvergunning laat dat luchtvaartuig onderhouden conform verordening (EG) nr. 2042/2003, Part M. 
  
Art 12 [Melding van defecten en gebreken]  
 
De houder van een luchtvaartuig dient de bekende en vermoede gebreken van het luchtvaartuig  
alsmede defecten en beschadigingen, die zijn opgetreden of ontdekt in installaties of onderdelen van het  
luchtvaartuig en de luchtwaardigheid nadelig beïnvloeden, schriftelijk en zo snel mogelijk maar ten  
minste binnen 72 uur na de waarneming aan de minister te melden.  
 
Art 14 [Wijzigingen van luchtvaartuigen]  
 
1. Wijzigingen van luchtvaartuigen behoeven de instemming van de minister. 
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14. Regeling technische voorschriften voor lieren, sleepauto’s en 
sleepkabels 
 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0029692 
 
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
 
lier 
Installatie, ingericht voor het doen opstijgen van een zweefvliegtuig door middel van een sleepkabel, welke 
installatie tijdens de opstijging van het zweefvliegtuig niet van standplaats verandert en de kabel op een 
daartoe bestemde kabeltrommel wikkelt. 
sleepauto 
Een zichzelf, door middel van een krachtwerktuig, voortbewegend voertuig, ingericht voor het doen 
opstijgen van een zweefvliegtuig door middel van een sleepkabel, dat zich tijdens de opstijging van het 
zweefvliegtuig in de startrichting voortbeweegt en waarbij tussen voertuig en zweefvliegtuig de volle lengte 
van de sleepkabel beschikbaar blijft. 
sleepkabel 
Het geheel van onderdelen, dat de verbinding vormt tussen de sleephaak van het zweefvliegtuig en een lier 
onderscheidenlijk een sleepauto. 
breukstuk 
Onderdeel van een sleepkabel, dat bij een van tevoren vastgestelde belasting bezwijkt, waardoor de 
verbinding tussen het zweefvliegtuig en de lier onderscheidenlijk de sleepauto wordt verbroken; 
lierman 
Persoon die verantwoordelijk is voor de bediening van de lier; startman: persoon die verantwoordelijk is 
voor de gang van zaken bij het doen opstijgen van een zweefvliegtuig door middel van een sleepauto. 
 
Hoofdstuk 2. Lieren 
 
Artikel 2. Algemeen 
 
1.  Een lier omvat in ieder geval: 
a.  een liermechanisme, bestaande uit een krachtbron, een kabeltrommel en daartussen een 

overbrengingsmechanisme; 
b.  een inrichting voor het doorsnijden of kappen van de kabel, hierna te noemen: kapinrichting; 
c.  een instrument voor het geleiden van de kabel naar de kabeltrommel, hierna te noemen: 

kabelgeleiding; 
d.  instrumenten voor controle van het sleepproces en de goede werking van de krachtbron; 
e.  afschermende delen, die het bedieningspersoneel beschermen tegen mogelijke gevaren die aan het 

verblijf op of nabij de lier zijn verbonden; 
f.  een inrichting waarmee verhinderd wordt dat de lier tijdens het gebruik zodanig van stand verandert 

dat daardoor de veiligheid in gevaar wordt gebracht; 
g.  een zwaailicht. 
2.  De constructie van de lier en de daarop aangebrachte installaties bezit voldoende sterkte en stijfheid 

om de daarop uitgeoefende krachten zonder ontoelaatbare vervorming te kunnen opnemen. 
3.  Bij gebruik van de lier mogen geen schokken of trillingen optreden die de werking van de lier of enig 

onderdeel daarvan zouden kunnen benadelen, dan wel schade aan de sleepkabel zouden kunnen 
veroorzaken. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0029692
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4.  De lierman stelt zich zodanig op of nabij de lier op, dat hij een voldoende, voor zover mogelijk 
onbeperkt, uitzicht naar alle zijden heeft en dat hij het zweefvliegtuig tijdens het lieren gemakkelijk 
kan waarnemen. 

 
Artikel 9. Veiligheidsmaatregelen 
 
1.  De standplaats van de lierman is afgescheiden van de gevaarlijke delen van het liermechanisme, de 

kabelgeleiding en de kapinrichting en is beschermd tegen een over de lier vallende sleepkabel. 
2.  Alle draaiende delen van de lier alsmede de messen van de kapinrichting zijn afgeschermd tegen 

aanraking door het bedieningspersoneel. 
 
Artikel 10. Ondersteuning van de lier 
 
De lier wordt op zodanige wijze ondersteund dat deze niet ten gevolge van de tijdens het bedrijf erop 
werkende krachten zodanig van stand kan veranderen dat de goede werking ervan of de veiligheid van het 
bedieningspersoneel in gevaar wordt gebracht. 
 
Artikel 11. Zwaailicht 
 
1. Lieren zijn uitgerust met een geel zwaailicht, dat in werking is wanneer een kabeltrommel is 
ingeschakeld. 
2. Het licht is op een afstand van ten minste 1500 meter zichtbaar. 
 
Hoofdstuk 4. Sleepkabels 
 
Artikel 18. Algemeen 
 
1.  De bepalingen van dit hoofdstuk zijn uitsluitend van toepassing op sleepkabels die gebruikt worden 

voor de opstijging van een zweefvliegtuig met behulp van een lier of een sleepauto. 
2.  De sleepkabel die wordt gebruikt voor de opstijging met behulp van een lier omvat: 
a.  een kabel van zodanige lengte dat bij een windsnelheid van 0 m/s het zweefvliegtuig bij normaal 

bedrijf een hoogte van ten minste 250 m kan bereiken; 
b.  een breukstuk van de voorgeschreven nominale sterkte; 
c.  een ring ter bevestiging van de kabel aan het zweefvliegtuig. 
4.  Alle onderdelen van de sleepkabel, met uitzondering van het breukstuk, zijn in staat een trekkracht op 

te nemen die ten minste 1,5 maal de nominale sterkte van het breukstuk bedraagt. 
5.  De ringen en de in artikel 19, eerste lid, bedoelde breukstukhouder, zijn in staat om zonder blijvende 

vervorming een trekkracht op te nemen die 1,5 maal de nominale sterkte van het breukstuk bedraagt. 
6.  Delen van sleepkabels die de in het vierde of vijfde lid vereiste sterkte niet meer bezitten, worden 

vervangen. 
7.  Afzonderlijke stukken van sleepkabels worden aan elkaar verbonden door middel van splitsen of ten 

minste twee klemmen. In enig deel met een lengte van 100 meter van een sleepkabel bevinden zich 
niet meer dan twee van deze verbindingen. 

8.  Alle verbindingselementen van de sleepkabel zijn voldoende bedrijfszeker, zodat deze tijdens het 
slepen niet kunnen losraken. 

 
Artikel 19. Breukstuk 
 
1.  Het breukstuk en de houder waarin dit is opgenomen, zijn deugdelijk en van een door Onze Minister 

van Infrastructuur en Milieu toegelaten type. 
2.  De deugdelijkheid van het breukstuk is aangetoond indien vijf exemplaren van de betreffende 

productieserie aan de volgende eisen voldoen: 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0029692/geldigheidsdatum_28-12-2015#Hoofdstuk4_Artikel19
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a.  het breukstuk heeft geen meetbare, blijvende vervorming ondergaan, nadat dit gedurende 5 minuten 
is belast met een trekkracht van 0,85 maal de nominale sterkte; 

b.  de breuksterkte van het breukstuk is niet groter dan 1,07 maal en niet kleiner dan 0,93 maal de 
nominale sterkte. 

3.  Het breukstuk waarvan de nominale sterkte in het vlieghandboek is vermeld, is met één of meer 
kleuren en een ingeslagen merk duidelijk gekenmerkt. 

 
Artikel 20. Bevestigingsring 
 
De ring waarmee de kabel aan het zweefvliegtuig respectievelijk de sleepauto is bevestigd, voldoet aan de 
volgende eisen: 
 
a.  de ring past goed om de haak waaraan hij bevestigd wordt; 
b.  indien de ring om de haak geslagen is, kan de haak zonder enige moeilijkheden ontkoppeld worden; 
c.  de ring komt onmiddellijk na het ontkoppelen zonder enige moeilijkheid los van de haak. 
 
Artikel 21. Kabelvalscherm 
 
Indien een kabelvalscherm wordt gebruikt om de valsnelheid van de sleepkabel te verkleinen, voldoet dit 
aan de volgende eisen: 
 
a.  het scherm is zodanig uitgevoerd dat het zich niet kan openen tijdens de opstijging; 
b.  het scherm bezit voldoende sterkte om de daarop uitgeoefende krachten te kunnen opnemen; 
c.  de middellijn van het scherm is in geopende toestand niet groter dan 200 cm; 
d.  de afstand tussen de ontkoppelhaak van het zweefvliegtuig en enig deel van het scherm bedraagt ten 

minste 30 meter, indien de sleepkabel aan het zweefvliegtuig is bevestigd en de kabel zich in gestrekte 
toestand bevindt. 

 
Artikel 22. Wederzijdse erkenning 
 
Met de lieren, sleepauto’s en sleepkabels als bedoeld in deze regeling worden gelijkgesteld de lieren, 
sleepauto’s en sleepkabels, die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere 
lidstaat van de Europese Unie of in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij 
een tot een douane-unie strekkend Verdrag, dan wel rechtmatig zijn vervaardigd in een staat die partij is bij 
een tot een vrijhandelszone strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die voldoen aan eisen die een 
beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale eisen 
wordt nagestreefd. 
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Breukstukken sinds 2015 AIC-B 04-2015  
 
2.1 Tost 
 

Stamped mark Strength Colour 

7       3000 N (300 kg)    Green 

6       4000 N (400 kg)    Yellow 

5       5000 N (500 kg)    White 

4       6000 N (600 kg)    Blue 

8       6900 N (690 kg)    Pink 

3       7500 N (750 kg)    Red 

2       8500 N (850 kg)    Brown 

1    10.000 N (1000 kg)     Black 

 
2.2 Service Center Terlet 
 

Stamped mark Strength Colour 

TD30       3000 N (300 kg)    Green 

TD50       5000 N (500 kg)    White 

TD60       6000 N (600 kg)    Blue 

TD69       6900 N (690 kg)    Pink 

TD75       7500 N (750 kg)    Red 

TD85       8500 N (850 kg)    Brown 

TD10    10.000 N (1000 kg)    Black 
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15. Regeling onderhoud lieren 2001 
 
Artikel 3 
 
De eigenaar of houder is verplicht: 
 
ervoor te zorgen dat de verrichte werkzaamheden aan de lier en de bevindingen daarbij, schriftelijk worden 
vastgelegd en ondertekend door een liertechnicus; voor de dagelijkse inspectie kan dit de houder van een 
geldig RPL(G) met de bevoegdverklaring RFI(G) zijn, of een door de liertechnicus schriftelijk daartoe 
gemachtigde houder van een geldig RPL(G). 
[NB: er wordt iom ILT gewerkt aan aanpassing van deze regeling] 
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16. Regeling voorzieningen sleepvliegen 
 

Kunstvluchten en vervoer van personen en goederen - artikel 2 
 
1.  Tijdens vluchten, waarbij een sleep wordt gesleept, mogen geen kunstvluchten worden 

uitgevoerd en mogen geen andere personen of goederen worden vervoerd, dan voor het 
uitvoeren van de vlucht noodzakelijk is.  

2.  In afwijking van hetgeen in het vorige lid en in het vlieghandboek van het sleepvliegtuig is 
bepaald, mag tijdens vluchten waarbij een éénpersoons zweefvliegtuig wordt gesleept, een 
persoon die houder is van     een vliegbewijs worden vervoerd, aan wie onderricht in het 
sleepvliegen wordt gegeven, mits de gezagvoerder van het sleepvliegtuig als examinator voor de 
bevoegdverklaring ’sleepvliegen’ in een     vliegbewijs is benoemd. Indien het slepen geschiedt 
met een sleepvliegtuig waarmede tweepersoons     zweefvliegtuigen bij een beperkte startmassa 
mogen worden gesleept, is de beperking van maximaal     toegelaten startmassa bij het slepen 
van éénpersoons zweefvliegtuigen niet van toepassing.  

 

Sleepkabels - artikel 4 
 
1.  De sleepkabel voor het slepen van een zweefvliegtuig moet omvatten:  
a.  een kabel, vervaardigd van nylon of van materiaal met overeenkomstige eigenschappen en van 

een     zodanige lengte, dat aan de krachtens artikel 5 van het Besluit Luchtwaardigheid gestelde 
eisen ten     aanzien van bestuurbaarheid en stabiliteit van het sleepvliegtuig wordt voldaan; 

 b.  een breukstuk als bedoeld in artikel 5, aangebracht zo dicht mogelijk bij de sleephaak van het  
         zweefvliegtuig en van een nominale sterkte als vermeld in het vlieghandboek van het 

zweefvliegtuig,  
         welke de maximaal toegelaten waarde als vermeld in de sleepbijlage van het vlieghandboek van 

het  
         sleepvliegtuig niet mag overschrijden;  
c.  gladde ringen, passend om de sleephaken van het zweefvliegtuig en het sleepvliegtuig. Deze 

ringen mogen het ontkoppelen niet belemmeren. 
4.  Alle onderdelen van de sleepkabel, met uitzondering van het breukstuk, moeten een trekkracht 

kunnen opnemen, welke tenminste 1,5 maal de nominale sterkte van het breukstuk bedraagt en 
zonder blijvende vervorming een trekkracht kunnen opnemen, welke tenminste 1,15 maal de 
nominale sterkte van het breukstuk bedraagt. 

5.  Alle verbindingselementen moeten zodanig zijn geconstrueerd, dat zij tijdens het slepen niet 
kunnen     losraken. 

 

Breukstukken - artikel 5 
 
1.  Het breukstuk en de houder waarin het moet zijn opgenomen, moeten deugdelijk en van een 

door de minister toegelaten type zijn. De deugdelijkheid van de breukstukken kan worden 
aangetoond door 5 exemplaren van de betrokken productieserie als volgt te beproeven:  

a.  het breukstuk mag niet een meetbare, blijvende vormverandering hebben ondergaan, nadat het 
breukstuk gedurende 5 minuten is belast met een trekkracht van 0,85 maal de nominale sterkte;  

b.  de breuksterkte van het breukstuk mag niet groter zijn dan 1,07 maal en niet kleiner dan 0,93 
maal de nominale sterkte.  

2.  Het breukstuk, waarvan de nominale sterkte in de sleepbijlage van het vlieghandboek is 
vermeld, moet met een of meer kleuren en een ingeslagen merk duidelijk zijn gemerkt. 
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Gebruik van buitenlandse vliegtuigen -artikel 6 
 
De gezagvoerder van een buitenlands geregistreerd sleepvliegtuig is verplicht een verklaring van de 
minister mee te voeren waaruit blijkt dat het slepen met bedoeld vliegtuig is toegestaan. Aan deze 
toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.   
 

Regeling Slepen en reclamesleepvliegen (wijziging per 1 oktober 2013) 
 
Voor vluchten waarbij een sleep wordt gesleept gelden de volgende regels: 
a. de vlucht wordt uitgevoerd als VFR-vlucht; 
b. boven Nederlands grondgebied tot 200 meter buiten de kustlijn bedraagt de minimum vlieghoogte 
     425 meter boven de grond of het water; 
c. de sleep en de sleepkabel worden zodanig ontkoppeld dat het luchtverkeer of personen of zaken 
     op het aardoppervlak niet in gevaar worden gebracht. 
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17. Belangrijke publicaties in de AIP 
 
De volgende AIC publicaties uit de AIP maken onderdeel uit van de stof: 
Link:  http://www.ais-netherlands.nl/ 
 
 
AIC-A’s: 
-06-11 ; IMPORTANCE OF CORRECT USE OF THE MODE S TRANSPONDER REGARDING COLLISION 
AVOIDANCE 
 
AIC-B’s: 
 
04-15 WEAK LINKS  
04/11  LICENCE FOR THE USE OF FREQUENCY SPACE AND RADIO STATION LICENCE ABOARD 
AIRCRAFT 
02/10 REPORTING INCIDENTS IN CIVIL AVIATION 
60/92 THE MEANING OF THE MANOEUVRING SPEED VA 
18/93 CROSSWIND LANDINGS WITH LIGHT AIRCRAFT 
 
  

http://www.ais-netherlands.nl/
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18. SERA Standardised European Rules of the Air 
 
Uitvoeringsverordening (eu) nr. 923/2012 van de commissie van 26 september 2012 tot vaststelling 
van gemeenschappelijke luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende 
luchtvaartnavigatiediensten en -procedures en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 1035/2011 en Verordeningen (EG) nr. 1265/2007, (EG) nr. 1794/2006, (EG) nr. 730/2006, (EG) 
 
Artikel 1 
  
Onderwerp en toepassingsgebied 
 
1.  Het doel van deze verordening is de gemeenschappelijke regels en operationele bepalingen voor 

luchtvaartnavigatiediensten en -procedures vast te stellen, welke van toepassing zijn op 
algemeen luchtverkeer binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 551/2004. 

  
2.  Deze verordening is met name van toepassing op luchtruimgebruikers en luchtvaartuigen die 

actief zijn als algemeen luchtverkeer: 
  
 a) naar, binnen of uit de Unie; 
  
 b) met de nationaliteit en registratiekentekens van een lidstaat van de Unie, welke actief zijn in 

om het even welk luchtruim, voor zover ze niet in strijd zijn met de regels die zijn gepubliceerd 
door het land dat rechtsbevoegdheid heeft over het grondgebied waarboven wordt gevlogen. 

  
3.  Deze verordening is ook van toepassing op de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, de 

verleners van luchtvaartnavigatiediensten en het relevante grondpersoneel dat bij de 
luchtvaartactiviteiten is betrokken. 

  

1. SERA Definities 
  
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
 
Kunstvlucht 
Een vlucht, waarbij met opzet bewegingen worden uitgevoerd, welke een plotselinge verandering in 
de stand, een abnormale stand of een abnormale verandering in de snelheid van het luchtvaartuig 
medebrengen, die niet vereist zijn voor normale vluchten of voor opleidingen ter verkrijging van 
bewijzen van bevoegdheid of voor andere bevoegdverklaringen dan die voor kunstvluchten. 
  
Luchtvaartterrein 
Een afgebakend gebied (met de zich daarop bevindende gebouwen, installaties en apparatuur) 
op het land of het water of op een vaste, vaste off-shore of drijvende structuur die geheel of 
gedeeltelijk bedoeld is voor aankomst, vertrek en grondbewegingen van lucht vaartuigen. 
  
Plaatselijke luchtverkeersleiding 
Luchtverkeersleidingdienst voor het luchtvaartterreinverkeer. 
  
Plaatselijke luchtverkeersleidingdienst  
Een eenheid belast met het verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten aan luchtvaartterreinverkeer. 
  
Luchtvaartterreinverkeer 
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Alle verkeer op het landingsterrein van een luchtvaartterrein en alle luchtvaartuigen die in de 
nabijheid van een luchtvaartterrein vliegen. Met „luchtvaartuigen die in de nabijheid van een 
uchtvaartterrein vliegen” worden, zij het niet uitsluitend, luchtvaartuigen bedoeld die een 
luchtverkeerscircuit binnenvliegen of verlaten. 
  
Luchtverkeerscircuit 
Het specifieke vliegpad dat moet worden gevolgd door een luchtvaartuig dat actief is in 
de nabijheid van een luchtvaartterrein. 
 
Luchtvaartgids (Aeronautical Information Publication, AIP) 
een publicatie die door of onder de autoriteit van een staat is uitgegeven en luchtvaartinformatie 
met een blijvend karakter bevat die essentieel is voor de luchtvaart. 
  
Mobiele luchtvaartdienst 
Een mobiele dienst tussen luchtvaartstations en luchtvaartuigstations, of tussen 
luchtvaartuigstations, waaraan stations voor reddingstuigen kunnen deelnemen; 
radionoodbakenstations met positie-informatie kunnen eveneens aan deze dienst deelnemen op 
aangewezen spoed- en noodfrequenties. 
  
Luchtvaartstation 
Een landstation van de mobiele luchtvaartdienst. In bepaalde gevallen kan een luchtvaartstation 
zich bijvoorbeeld aan boord van een schip of een platform op zee bevinden. 
  
Vliegtuig 
Een gemotoriseerd luchtvaartuig dat zwaarder is dan lucht en dat zijn lift voornamelijk ontleent aan  
aerodynamische reactiekrachten op zijn vleugels onder de gegeven vluchtomstandigheden. 
 
Luchtvaartuig 
Een toestel dat in de dampkring kan worden gehouden door krachten die de lucht daarop uitoefent, 
anders dan de krachten van de lucht tegen het aardoppervlak. 
 
AIRMET-informatie 
Informatie uitgegeven door een luchtvaartmeteorologisch observatiecentrum betreffende 
het optreden of verwachte optreden van specifieke meteorologische verschijnselen langs de 
vliegroute die van invloed kunnen zijn op een veilige vluchtuitvoering op lage hoogte, en die nog niet 
was uitgegeven in de weersverwachting voor vluchten op lage hoogte in het betrokken 
vluchtinformatiegebied of een deel daarvan. 
  
Luchtgrondcommunicatie 
tweezijdige communicatie tussen luchtvaartuigen en stations of locaties op het aardoppervlak. 
 
Luchtverkeer 
Alle luchtvaartuigen in de lucht of op het landingsterrein van een luchtvaartterrein. 
 
Luchtverkeersleidingsklaring 
De aan een luchtvaartuig verleende toestemming om een vlucht voort te zetten 
overeenkomstig de door een luchtverkeersleidingseenheid vastgestelde voorwaarden. 
 
Luchtverkeersleidingsdienst 
Een dienst die wordt verleend teneinde: 
  
a)  botsingen te voorkomen: 
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1.  tussen luchtvaartuigen, en 
2.  tussen luchtvaartuigen en hindernissen op het landingsterrein van het luchtvaartterrein; en 
  
b)  een geordende luchtverkeersstroom tot stand te brengen en te handhaven. 
 
Hoogte (altitude) 
De verticale afstand tussen een niveau, punt of object dat als punt wordt beschouwd, gemeten 
vanaf het gemiddeld zeeniveau. 
 
Wolkenbasis 
De hoogte gemeten vanaf de grond of het water tot de onderzijde van de laagste wolkenlaag onder 
6 000 m (20 000 ft) die meer dan de helft van de lucht bedekt. 
 
SSR-code 
Het nummer dat is toegekend aan een specifiek antwoordsignaal bestaande uit meerdere pulsen dat 
door een transponder in Mode A of Mode C wordt uitgezonden; 
 
Luchtverkeersleidingsgebied 
Gecontroleerd luchtruim dat zich verticaal uitstrekt vanaf een gespecificeerde grens boven het 
aardoppervlak. 
  
Gecontroleerd luchtvaartterrein 
Een luchtvaartterrein waarop luchtverkeersleidingsdiensten worden verleend aan het 
luchtvaartterreinverkeer, ongeacht of er al dan niet een „controlezone” bestaat. 
  
Gecontroleerd luchtruim 
Luchtruim met vastgestelde afmetingen waarbinnen luchtverkeersleidingsdiensten wor¬ 
den verleend overeenkomstig de luchtruimclassificatie; 
 
Plaatselijk luchtverkeersleidingsgebied (CTR) 
Gecontroleerd luchtruim dat zich vanaf het aardoppervlak verticaal uitstrekt tot aan een vastgestelde 
bovengrens. 
 
Danger area 
Een deel van het luchtruim met bepaalde afmetingen waarin op vastgestelde tijdstippen activiteiten 
kunnen plaatsvinden die gevaarlijk zijn voor de vlucht van luchtvaartuigen. 
 
Vluchtinformatiegebied 
Een deel van het luchtruim met vastgestelde afmetingen waarbinnen vluchtinformatiediensten en 
alarmeringsdiensten worden verleend. 
  
Vluchtinformatiedienst 
Een dienst die adviezen en informatie verstrekt die nuttig zijn voor de veilige en doeltreffende 
uitvoering van vluchten. 
 
Vliegzicht 
Het zicht in voorwaartse richting vanuit de cockpit van een luchtvaartuig tijdens de vlucht. 
 
Grondzicht 
Het zicht op een luchtvaartterrein, zoals meegedeeld door een geaccrediteerde waarnemer of door 
automatische systemen. 
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Koers 
De richting waarin de lengteas van het luchtvaartuig wijst, meestal uitgedrukt in graden ten opzichte 
van het noorden (ware, magnetische, kompas of grid). 
  
Hoogte (height) 
De verticale afstand tussen een niveau, punt of object dat als punt wordt beschouwd, gemeten 
vanaf een specifiek referentievlak. 
 
Instrument Flight Ruls (IFR) 
Instrumentvliegvoorschriften. 
  
IFR-vlucht 
Een vlucht die wordt uitgevoerd overeenkomstig de instrumentvliegvoorschriften.  
 
Instrument meteorological conditions IMC 
Instrumentweersomstandigheden. 
 
Nacht 
De uren tussen het einde van de burgerlijke avondschemering en het begin van de burgerlijke 
ochtendschemering. De burgerlijke schemering eindigt ’s avonds wanneer het centrum van de 
zonneschijf zes graden onder de horizon staat en begint ’s morgens wanneer het centrum van de 
zonneschijf zes graden onder de horizon staat. 
 
Gezagvoerder 
De piloot die door de exploitant of, in het geval van de general aviation, de eigenaar, is aangewezen 
als degene die het gezag voert en belast is met de veilige vluchtuitvoering. 
 
Radio Mandatory Zone (RMZ) 
Een deel van het luchtruim met vastgestelde afmetingen waarin het meenemen en gebruiken van 
radioapparatuur verplicht is. 
 
Radiotelefonie 
Een vorm van radiocommunicatie die voornamelijk bedoeld is voor de mondelinge uitwisseling 
van informatie. 
 
Gebied met beperkingen (restricted area) 
Een deel van het luchtruim met bepaalde afmetingen, boven het grondgebied of de territoriale 
wateren van een staat, waarin vluchten van luchtvaartuigen zijn beperkt overeenkomstig 
bepaalde voorwaarden. 
 
Zweeftoestel 
Een luchtvaartuig dat zwaarder is dan lucht en dat vliegt door de dynamische reactie van de lucht 
tegen de vaste liftoppervlakken, en waarvan de vrije vlucht niet afhankelijk is van een motor, zoals 
zeilvliegtuigen, schermvliegtuig en vergelijkbare toestellen; 
  
Secundaire surveillanceradar (SSR) 
Een surveillanceradarsysteem dat gebruik maakt van zenders/ontvangers (interrogators) en 
transponders. 
  
Seinenvierkant 
Een plaats op een luchtvaartterrein die wordt gebruikt voor het weergeven van grondsignalen. 
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Grondkoers 
De projectie van het vliegpad van een luchtvaartuig op het aardoppervlak, waarbij de richting op elk 
punt gewoonlijk wordt uitgedrukt in graden ten opzichte van het noorden (ware, kompas of grid). 
 
Luchtverkeersinformatie 
Informatie verstrekt door een eenheid voor luchtverkeersdiensten met als doel een piloot 
opmerkzaam te maken op ander, bekend of waargenomen, luchtverkeer dat mogelijkerwijs in de 
nabijheid van zijn positie of voorgenomen vliegroute verkeert, en de piloot behulpzaam te zijn bij het 
vermijden van botsingen. 
 
Transponder Mandatory Zone (TMZ) 
Een zone waarin het gebruik van een transponder verplicht is, een luchtruimdeel van vastgestelde 
afmetingen waarin het meenemen en gebruiken van drukhoogterapporterende transponders 
verplicht is gesteld. 
 
Visual Flight Rules (VFR) 
Zichtvliegvoorschriften. 
  
VFR-vlucht 
Een vlucht die wordt uitgevoerd overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften. 
 
Visual Meteorological Conditions (VMC) 
Meteorologische omstandigheden, uitgedrukt in termen van zicht, afstand tot wolken en 
wolkenbasis, die gelijk zijn aan of beter zijn dan de voorgeschreven minima; 
zichtweersomstandigheden. 
 

2. SERA Luchtverkeersregels 
 
SERA.2005 Naleving van de luchtverkeersregels 
 
De bediening van een luchtvaartuig, tijdens de vlucht, op het bewegingsgebied van een 
luchtvaartterrein of op een operatielocatie, geschiedt in overeenstemming met de algemene regels, 
de toepasselijke lokale bepalingen en, tijdens de vlucht: 
  
a) de zichtvliegvoorschriften, of 
b) de instrumentvliegvoorschriften. 
 
SERA.2010 Verantwoordelijkheden 
 
a)  Verantwoordelijkheden van de gezagvoerder 
  
De gezagvoerder van een luchtvaartuig, ongeacht het feit of hij al dan niet het luchtvaartuig bestuurt, 
is verantwoordelijk voor de bediening van het luchtvaartuig overeenkomstig deze verordening; hij 
mag van deze verordening afwijken indien dit absoluut noodzakelijk is in het belang van de veiligheid. 
  
b)  Acties voorafgaand aan de vlucht 
 
Alvorens een vlucht aan te vangen, zorgt de gezagvoerder van een luchtvaartuig ervoor dat hij 
vertrouwd is met alle beschikbare informatie die relevant is voor de geplande activiteit. Voor 
vluchten buiten de nabijheid van een luchtvaartterrein en voor alle IFR-vluchten moeten vóór de 
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vlucht zorgvuldig de beschikbare actuele weersverslagen en verwachtingen worden bestudeerd, 
waarbij rekening dient te worden gehouden met de benodigde brandstof en een alternatief 
vluchtverloop, indien de vlucht niet kan worden uitgevoerd zoals gepland. 
 
SERA.2015 Bevoegdheid van de gezagvoerder van een luchtvaartuig 
 
De gezagvoerder van een luchtvaartuig heeft de eindbevoegdheid over het luchtvaartuig. 
 

3. SERA Algemene regels en het vermijden van botsingen 
  
HOOFDSTUK 1 
Bescherming van personen en eigendommen 
  
SERA.3101 Onachtzaam of roekeloos gebruik van luchtvaartuigen 
 
Een luchtvaartuig mag niet op onachtzame of roekeloze wijze worden bediend teneinde het leven of 
de eigendom van anderen in gevaar te brengen. 
  
SERA.3105 Minimumhoogten 
  
Behalve wanneer dit nodig is voor opstijgen of landen of wanneer de bevoegde autoriteit anderszins 
toestemming heeft verleend, mogen luchtvaartuigen niet over dichtbevolkte gebieden van steden, 
gemeenten of nederzettingen, noch vliegen over een openluchtbijeenkomst van personen, tenzij op 
een hoogte die het mogelijk maakt om in noodgevallen te landen zonder overmatig gevaar voor 
personen of eigendommen op de grond.  
De minimumhoogten voor VFR-vluchten zijn gespecificeerd in SERA.5005, onder f), en de 
minimumniveaus voor IFR-vluchten in SERA.5015, onder b). 
 
SERA.3145 Verboden gebieden en gebieden met beperkingen 
 
Luchtvaartuigen mogen niet vliegen in een verboden gebied of een gebied met beperkingen waarvan 
de bijzondere kenmerken op passende wijze zijn bekendgemaakt, tenzij overeenkomstig de 
voorwaarden van de beperkingen of met de toestemming van de lidstaat boven wiens grondgebied 
de gebieden zijn ingesteld. 
  
SERA.3205 Nabijheid 
 
Met een luchtvaartuig mag niet dusdanig nabij andere luchtvaartuigen worden geopereerd dat 
botsingsgevaar ontstaat. 
  
SERA.3210 Voorrangsregels 
 
a)  Het luchtvaartuig dat voorrang heeft behoudt zijn koers en snelheid. 
  
b)  Een luchtvaartuig dat zich ervan bewust is dat de manoeuvreerbaarheid van een ander 

luchtvaartuig is verminderd, verleent dat luchtvaartuig voorrang. 
  
c)  Een luchtvaartuig dat krachtens de onderstaande regels verplicht is om uit de buurt van een 

ander luchtvaartuig te blijven, vermijdt bovenlangs, onderlangs of vóórlangs het andere 
luchtvaartuig te passeren, tenzij het voldoende afstand houdt en rekening houdt met het effect 
van de zogturbulentie. 
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1)  Recht vooruit naderen. Wanneer twee luchtvaartuigen elkaar recht vooruit of bijna recht vooruit 

naderen en er botsingsgevaar is, wijzigt elk luchtvaartuig zijn koers naar rechts. 
 
2)  Kruisen. Als twee luchtvaartuig kruisen op ongeveer hetzelfde niveau, verleent het luchtvaartuig 

dat het andere aan zijn rechterzijde heeft voorrang, behalve in de volgende omstandigheden: 
  
i)  gemotoriseerde luchtvaartuigen die zwaarder zijn dan lucht verlenen voorrang aan 

luchtschepen, zweeftoestellen en ballonnen;  
ii)  luchtschepen verlenen voorrang aan zweeftoestellen en ballonnen; 
iii)  zweeftoestellen verlenen voorrang aan ballonnen; 
iv)  gemotoriseerde luchtvaartuigen verlenen voorrang aan luchtvaartuigen waarvan wordt gezien 

dat zij een ander luchtvaartuig of voorwerpen slepen.  
 
3)  Inhalen. Een inhalend luchtvaartuig is een luchtvaartuig dat een ander van achter nadert op een 

lijn die een hoek van minder dan 70 graden vormt met het symmetrisch vlak van het laatste 
luchtvaartuig, d.w.z. dat zich in een zodanige positie bevindt ten opzichte van het ander 
luchtvaartuig dat het ’s nachts de linker- (bakboord) of rechter(stuurboord) navigatielichten van 
het luchtvaartuig niet kan zien. Een luchtvaartuig dat wordt ingehaald, heeft voorrang en het 
inhalende luchtvaartuig, ongeacht of het klimt, daalt of horizontaal vliegt, blijft uit de buurt van 
het andere luchtvaartuig door zijn koers naar rechts aan te passen, en geen enkele 
daaropvolgende wijziging in de onderlinge posities van de twee luchtvaartuigen ontheft het 
inhalende luchtvaartuig van deze verplichting totdat het volledig voorbij en vrij is. 

  
i)  Inhalend zweeftoestel. Een zweeftoestel dat een ander zweeftoestel inhaalt, mag zijn koers 

aanpassen naar rechts of naar links. 
  
4)  Landen. Een luchtvaartuig in de lucht, op de grond of op het water verleent voorrang aan 

landende luchtvaartuigen of luchtvaartuigen die zich in de laatste naderingsfasen voor de 
landing bevinden. 

  
i)  Wanneer twee of meer luchtvaartuigen die zwaarder zijn dan lucht een luchtvaartterrein of 

operatielocatie naderen met het oog op een landing, verleent een zich hoger bevindend 
luchtvaartuig voorrang aan een zich lager bevindend luchtvaartuig, maar dit laatste mag geen 
voordeel halen uit deze regel om voor een ander luchtvaartuig in te voegen dat zich in de laatste 
naderingsfase voor de landing bevindt, of in te halen. Desalniettemin moeten gemotoriseerde 
luchtvaartuigen die zwaarder zijn dan lucht voorrang verlenen aan zweeftoestellen. 

  
ii)  Noodlanding. Een luchtvaartuig dat zich ervan bewust is dat een ander luchtvaartuig 

genoodzaakt is te landen, verleent voorrang aan dat luchtvaartuig.  
 
5)  Opstijgen. Een luchtvaartuig dat taxiet op het landingsterrein van een luchtvaartterrein verleent 

voorrang aan luchtvaartuigen die opstijgen of op het punt staan op te stijgen. 
 

4. SERA Tijd 
 
SERA.3401 Algemeen 
 
a)  Er wordt gebruikgemaakt van gecoördineerde universele tijd (UTC), uitgedrukt in uren, minuten 

en, voor zover nodig, seconden van het etmaal dat middernacht begint. 
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5. SERA Zichtweersomstandigheden en zichtvliegvoorschriften 
  
SERA.5001 VMC Minima inzake zicht en afstand tot wolken 
 
De minima inzake zicht en afstand tot wolken in zichtweersomstandigheden zijn vermeld in tabel S5-
1. 
  

Tabel S5-1 (*)  

Altitudeband Luchtruimklasse Vliegzicht Afstand tot de wolken  

Op en boven 3.050 m (10.000 ft) boven 
gemiddeld zeeniveau 

A (**) B C D E F G 8 km 1500 m horizontaal 
300 m (1000ft) verticaal 

Onder 3.050 m (10.000 ft) boven gemiddeld 
zeeniveau en boven 900 m (3.000 ft) boven 
gemiddeld zeeniveau, of boven 300 m (1.000 ft) 
boven de grond, als dat hoger is 

A (**) B C D E F G 5 km 1500 m horizontaal 
300 m (1000ft) verticaal 

Op en onder 900 m (3.000 ft) boven gemiddeld 
zeeniveau, of 300 m (1.000 ft) boven de grond, als 
dat hoger is 

A (**) B C D E  5 km 1500 m horizontaal 
300 m (1000ft) verticaal 

F G  5 km (***) Buiten de wolken en met het  
aardoppervlak in zicht 

(*) Wanneer de overgangsvlieghoogte minder is dan 3 050 m (10 000 ft) boven gemiddeld zeeniveau, dient FL 100 te worden 
gebruikt in plaats van 10 000 ft.  
(**) De minima voor zichtweersomstandigheden (VMC) voor klasse A-luchtruim zijn ter informatie van de piloten opgenomen, 
maar impliceren geen aanvaarding van VFR-vluchten in klasse A-luchtruim.  
(***) Indien voorgeschreven door de bevoegde autoriteit: 
a) mag een zicht dat beperkt is tot niet minder dan 1 500 m worden toegestaan voor vluchten:  
1) bij een aangewezen luchtsnelheid (IAS) van 140 kts of minder om voldoende gelegenheid te bieden ander verkeer of eventuele 
hindernissen tijdig op te merken en een botsing te vermijden; of  
2) in omstandigheden waarin de waarschijnlijkheid op ontmoetingen met ander verkeer laag is, bv. in gebieden met een laag 
verkeersvolume en voor luchtwerk op lage hoogte.  
b) HELIKOPTERS mogen activiteiten uitvoeren bij een vliegzicht van minder dan 1 500 m, maar niet minder dan 800 m, voor zover 
ze worden bestuurd aan een snelheid die voldoende gelegenheid biedt ander verkeer of eventuele hindernissen tijdig op te 
merken en een botsing te vermijden. In speciale gevallen mogen activiteiten bij een zicht van minder dan 800 m worden 
toegestaan, bv.voor medischehulpvluchten, opsporings- en reddingsactiviteiten en brandbestrijding. 

 
 
SERA.5005 Zichtvliegvoorschriften 
 
a)  Behalve wanneer ze worden geëxploiteerd als bijzondere VFR-vluchten, worden VFR-vluchten 

zodanig uitgevoerd dat  het zicht en de afstand van het luchtvaartuig tot wolken minstens gelijk 
zijn aan de waarden die vermeld zijn in tabel S5-1. 

  
b)  Behalve wanneer een bijzondere VFR-klaring is verkregen van een luchtverkeersleidingseenheid, 

mogen VFR-vluchten niet opstijgen of landen op een luchtvaartterrein in een plaatselijk 
luchtverkeersleidingsgebied en zich niet in het luchtvaartterreinverkeersgebied of het plaatselijk 
verkeerscircuit begeven wanneer de meegedeelde weersomstandigheden op het 
luchtvaartterrein in kwestie slechter zijn dan de volgende minima: 

  
1)  de wolkenbasis bevindt zich op minder dan 450 m (1 500 ft), of 
  
2)  het zicht op de grond bedraagt minder dan 5 km.  
  
f)  Behalve wanneer dit nodig is voor opstijgen of landen of wanneer dit toegestaan is door de 

bevoegde autoriteit, mag een VFR-vlucht: 



 

Voorschriften V 20161202  Pagina 60 van 75 
 

  
1)  niet over dichtbevolkte zones van steden, gemeenten of nederzettingen, noch over een 

openluchtbijeenkomst van personen vliegen op een hoogte van minder dan 300 m (1 000 ft) 
boven de hoogste hindernis in een straal van 600 m rond het luchtvaartuig; 

  
2)  niet op andere dan de onder 1) vermelde plaatsen vliegen op een hoogte van minder dan 150 m 

(500 ft) boven de grond of het water, of 150 m (500 ft) boven de hoogste hindernis in een straal 
van 150 m (500 ft) rond het luchtvaartuig. 

  
h)  VFR-vluchten moeten beantwoorden aan de bepalingen van deel 8: 
  
1)  als ze worden uitgevoerd in luchtruim van klasse B, C en D; 
  
2)  als ze deel uitmaken van luchtvaartterreinverkeer op gecontroleerde luchtvaartterreinen; of 
  
3)  als ze worden geëxploiteerd als bijzondere VFR-vluchten. 
 

6. SERA Luchtruimclassificatie 
  
SERA.6001 Luchtruimclassificatie 
 
Afhankelijk van hun behoeften categoriseren de lidstaten het luchtruim in klassen die 
overeenstemmen met de volgende luchtruimclassificatie en met aanhangsel 4: 
  
a)  Klasse A. Uitsluitend IFR-vluchten zijn toegestaan. Aan alle vluchten worden 

luchtverkeersleidingsdiensten verleend en alle vluchten worden onderling gesepareerd. Voor 
alle vluchten is permanente mondelinge lucht-grondcommunicatie vereist. Voor alle vluchten is 
een luchtverkeersleidingsklaring vereist. 

  
b)  Klasse B. IFR- en VFR-vluchten zijn toegestaan. Aan alle vluchten worden 

luchtverkeersleidingsdiensten verleend en alle vluchten worden onderling gesepareerd. Voor 
alle vluchten is permanente mondelinge lucht-grondcommunicatie vereist. Voor alle vluchten is 
een luchtverkeersleidingsklaring vereist. 

  
c)  Klasse C. IFR- en VFR-vluchten zijn toegestaan. Aan alle vluchten worden 

luchtverkeersleidingsdiensten verleend en IFR-vluchten worden gesepareerd van andere IFR-
vluchten en van VFR-vluchten. VFR-vluchten worden gesepareerd vanIFR-vluchten en ontvangen 
luchtverkeersinformatie betreffende andere VFR-vluchten alsook luchtverkeersontwijkadvies 
indien daarom wordt verzocht. Voor alle vluchten is permanente mondelinge lucht-
grondcommunicatie vereist. Voor VFR-vluchten is een snelheidsbeperking van 250 kts 
aangewezen luchtsnelheid (IAS) van toepassing onder 3 050 m (10 000 ft) boven gemiddeld 
zeeniveau, behalve indien de bevoegde autoriteit om technische of veiligheidsredenen 
goedkeuring heeft verleend voor luchtvaartuigtypes die deze snelheid niet kunnen aanhouden. 
Voor alle vluchten is een luchtverkeersleidingsklaring vereist. 

  
d)  Klasse D. IFR- en VFR-vluchten zijn toegestaan en aan alle vluchten worden 

luchtverkeersleidingsdiensten verleend. IFR- vluchten worden gesepareerd van andere IFR-
vluchten en ontvangen luchtverkeersinformatie betreffende VFR-vluchten alsook 
luchtverkeersontwijkadvies indien daarom wordt verzocht. VFR-vluchten ontvangen 
luchtverkeersinformatie betreffende alle andere vluchten alsook luchtverkeersontwijkadvies 
indien daarom wordt verzocht. Voor alle vluchten is permanente mondelinge lucht-
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grondcommunicatie vereist en op alle vluchten is een snelheidsbeperking van 250 kts 
aangewezen luchtsnelheid (IAS) van toepassing onder 3 050 m (10 000 ft) boven gemiddeld 
zeeniveau, behalve indien de bevoegde autoriteit om technische of veiligheidsredenen 
goedkeuring heeft verleend voor luchtvaartuigtypes die deze snelheid niet kunnen aanhouden. 
Voor alle vluchten is een luchtverkeersleidingsklaring vereist. 

 
e)  Klasse E. IFR- en VFR-vluchten zijn toegestaan. Aan IFR-vluchten worden 

luchtverkeersleidingsdiensten verleend en IFR- vluchten worden gesepareerd van andere IFR-
vluchten. Alle vluchten ontvangen voor zover uitvoerbaar luchtverkeersinformatie. Voor IFR-
vluchten is permanente mondelinge lucht-grondcommunicatie vereist. Voor alle vluchten is een 
snelheidsbeperking van 250 kts aangewezen luchtsnelheid (IAS) van toepassing onder 3 050 m 
(10 000 ft) boven gemiddeld zeeniveau, behalve indien de bevoegde autoriteit om technische of 
veiligheidsredenen goedkeuring heeftverleend voor luchtvaartuigtypes die deze snelheid niet 
kunnen aanhouden. Voor alle IFR-vluchten is een luchtverkeersleidingsklaring vereist. Klasse E 
wordt niet gebruikt voor plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden. 

  
f)  Klasse F. IFR- en VFR-vluchten zijn toegestaan. Alle deelnemende IFR-vluchten ontvangen 

luchtverkeersadvisering en alle vluchten ontvangen op verzoek vluchtinformatie. Voor IFR-
vluchten die deelnemen aan de luchtverkeersadvisering is permanente mondelinge lucht-
grondcommunicatie vereist en alle IFR-vluchten moeten mondelinge lucht-grondcommunicatie 
tot stand kunnen brengen. Voor alle vluchten is een snelheidsbeperking van 250 kts aangewezen 
luchtsnelheid (IAS) van toepassing onder 3 050 m (10 000 ft) boven gemiddeld zeeniveau, 
behalve indien de bevoegde autoriteit om technische of veiligheidsredenen goedkeuring heeft 
verleend voor luchtvaartuigtypes die deze snelheid niet kunnen aanhouden. Er is geen 
luchtverkeersleidingsklaring vereist. 

  
g)  Klasse G. IFR- en VFR-vluchten zijn toegestaan en ontvangen op verzoek vluchtinformatie. Alle 

IFR-vluchten moetenmondelinge lucht-grondcommunicatie tot stand kunnen brengen. Voor alle 
vluchten is een snelheidsbeperking van  250 kts aangewezen luchtsnelheid (IAS) van toepassing 
onder 3 050 m (10 000 ft) boven gemiddeld zeeniveau, behalve indien de bevoegde autoriteit 
om technische of veiligheidsredenen goedkeuring heeft verleend voor luchtvaartuigtypes die 
deze snelheid niet kunnen aanhouden. Er is geen luchtverkeersleidingsklaring vereist. 

  
h)  Indeling in Klasse F dient een tijdelijke maatregel te zijn, die alleen wordt toegepast tot ze door 

een andere luchtruimclassificatie kan worden vervangen. 
  
SERA.6005 Eisen inzake communicatie en SSR-transponders 
 
a) Radio Mandatory Zone (RMZ) 
  
1)  VFR-vluchten die worden uitgevoerd in luchtruimdelen van klasse E, F of G en IFR-vluchten die 

worden uitgevoerd in luchtruimdelen van klasse F of G die door de bevoegde autoriteit als Radio 
Mandatory Zone (RMZ) zijn aangemerkt, zorgen voor permanente mondelinge lucht-
grondcommunicatie en brengen zo nodig tweewegcommunicatie tot stand op het gepaste 
communicatiekanaal, tenzij wordt voldaan aan alternatieve voorschriften die door de verlener 
van luchtvaartnavigatiediensten voor het desbetreffende luchtruim worden opgelegd. 

  
2)  Alvorens een RMZ binnen te vliegen, brengen piloten op het gepaste communicatiekanaal een 

eerste oproep tot stand, met vermelding van de aanduiding van het opgeroepen station, de 
roepnaam, het luchtvaartuigtype, de positie, het vliegniveau, de vluchtvoornemens en andere 
door de bevoegde autoriteit voorgeschreven informatie. 
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b)  Transponder Mandatory Zone (TMZ) 
 
1)  Op alle vluchten die worden uitgevoerd in een door de bevoegde autoriteit als Transponder 

Mandatory Zone (TMZ) aangemerkt luchtruimgedeelte, geldt een verplichting tot het 
meenemen en gebruiken van SSR-transponders die functioneren in Mode A en Mode C of in 
Mode S, tenzij wordt voldaan aan alternatieve voorschriften die door de verlener van 
luchtvaartnavigatiediensten voor het desbetreffende luchtruimgedeelte worden opgelegd. 

  
c)  Als RMZ en/of TMZ aangemerkte luchtruimdelen moeten worden bekendgemaakt in de 

luchtvaartgidsen (AIP’s). 
 

8. SERA Luchtverkeersleidingsdiensten 
 
SERA.8001 Toepassing 
 
Luchtverkeersleidingsdiensten worden verleend: 
 
a) aan alle IFR-vluchten in luchtruimklassen A, B, C, D en E; 
b) aan alle VFR-vluchten in luchtruimklassen B, C en D; 
c) aan alle bijzondere VFR-vluchten; 
d) aan het luchtvaartterreinverkeer op gecontroleerde luchtvaartterreinen.  
 
SERA.8005 Werking van luchtverkeersleidingsdiensten 
 
a)  Met het oog op het verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten moet een 

luchtverkeersleidingseenheid: 
  
3)  klaringen verlenen en informatie verstrekken om botsingen tussen door haar gecontroleerde 

luchtvaartuigen te voorkomen en om een ordelijke doorstroming van het luchtverkeer tot stand 
te brengen en in stand te houden; 

  
b) Door luchtverkeersleidingseenheden verleende klaringen moeten voorzien in separatie tussen: 
  
1) alle vluchten in luchtruimklassen A en B; 
2) IFR-vluchten in luchtruimklassen C, D en E; 
3) IFR-vluchten en VFR-vluchten in luchtruimklasse C;  
4) IFR-vluchten en bijzondere VFR-vluchten; 
5) bijzondere VFR-vluchten tenzij de bevoegde autoriteit anders voorschrijft, 
  

9. SERA Vluchtinformatiedienst 
  
SERA.9001 Toepassing 
 
a)  De vluchtinformatiedienst wordt door de bevoegde eenheden voor luchtverkeersdiensten 

verleend aan alle luchtvaartuigen die belang kunnen hebben bij die informatie en: 
  
1)  waaraan luchtverkeersleidingsdiensten worden verleend; of 
2)  die anderszins bekend zijn bij de bevoegde eenheden voor luchtverkeersdiensten 
 
SERA.9005 Werkingssfeer van de vluchtinformatiedienst 
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a)  De vluchtinformatiedienst omvat het verstrekken van relevante: 
  
1)  SIGMET- en AIRMET-informatie; 
 
b)  Naast de onder a) beschreven informatie omvat de aan vluchten verleende 

vluchtinformatiedienst de verstrekking van informatie over: 
  
1)  weerberichten of weersverwachtingen voor vertrek-, bestemmings- en uitwijkhavens; 
2)  botsingsgevaren voor luchtvaartuigen die vluchten uitvoeren in luchtruimklassen C, D, E, F en G; 
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10. Signalen 
  
2.  Te gebruiken visuele signalen voor het waarschuwen van een luchtvaartuig dat zonder 

toestemming in een beperkt toegankelijk, verboden gebied of danger area vliegt, ofdat dreigt te 
gaan doen 

  
2.1.  Wanneer gebruik wordt gemaakt van visuele signalen voor het waarschuwen van 

luchtvaartuigen die, overdag of ’s nachts, zonder toestemming in een beperkt toegankelijk, 
verboden gebied of danger area vliegen, worden met een reeks vanaf de grond afgeschoten 
projecten met intervallen van 10 seconden, die elk rood en groen licht of sterren verspreiden, 
die luchtvaartuigen erop gewezen dat zij een in beperkt toegankelijk, verboden gebied of danger 
area vliegen of dreigen dat te gaan doen en dat zij de nodige corrigerende acties moeten 
ondernemen. 

 
3.2.  Visuele grondsignalen (Zie ook ICAO kaart. NB in buitenland zijn afwijkingen mogelijk) 
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Licht Signalen (Zie ICAO kaart The Netherlands ook) 
 
 
Lichtsein 
 

 
Van luchtverkeersleidingsdienst naar 

 Luchtvaartuig in de lucht 
 

Luchtvaartuig op de grond 

Vast groen. 
 

Klaring om te landen Opstijgen toegestaan. 

Vast rood  
 
 
 

Wijk uit voor andere luchtvaartuigen en blijf cirkelen. 
 

Stop. 

Groen knipperlicht. Keer terug om te landen; klaring om te landen wordt later 
gegeven 

Klaring om te taxiën  

Rood knipperlicht. Luchtvaartterrein onveilig, niet landen. Taxi vrij van de in gebruik zijnde 
landingsbaan. 

Wit knipperlicht. 
 
 

Land op dit luchtvaartterrein en ga naar het platform; klaring om 
te landen of te taxiën wordt later gegeven. 
 

Keer terug naar de plaats op het terrein 
waar u begonnen bent. 
 
 Rode lichtkogels of 

vuurpijlen. 
Ondanks enige voorgaande instructie, voorlopig niet landen  

 
 
  



 

Voorschriften V 20161202  Pagina 66 van 75 
 

19. Besluit Luchtverkeer 2014 
 
HOOFDSTUK III ALGEMENE LUCHTVERKEERSREGELS   
 

Afwerpen of sproeien - artikel 10 
 
1.  Het is verboden voorwerpen of stoffen af te werpen of te sproeientijdens de vlucht.  
2.  Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op het afwerpen of sproeien van: 
 a.  los zand; 
 b.  water; 
 c.  stoffen ter bevordering of ter bescherming van het milieu, dan wel de land-, tuin-, of 

bosbouw; 
 d.  voorwerpen waarvan de massa niet meer is dan 200 gram per  voorwerp; 
 

Slepen - artikel 11  
 
1.  Het is verboden een luchtvaartuig of ander voorwerp tijdens de vlucht te slepen.  
2.  Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op de vluchten waarbij: 
 a. een zeilvliegtuig of zweefvliegtuig wordt gesleept; 
 

Kunstvluchten - artikel 13 
 
1.  Het is verboden kunstvluchten uit te voeren.  
2.  Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op: 
b.  vluchten uitgevoerd onder zichtweersomstandigheden indien de gezagvoerder van het 

luchtvaartuig verscherpte waakzaamheid betracht met het doel botsingsgevaar tijdig te kunnen 
onderkennen en de voorgeschreven maatregelen tot het vermijden van botsingen tijdig te 
kunnen nemen en indien: 

1°  op een zodanige horizontale of verticale afstand van gebieden met aaneengesloten bebouwing 
of mensenverzameling wordt gevlogen dat bij het uitvoeren van de vlucht, bedoeld in het eerste 
lid, personen of zaken op het aardoppervlak niet in gevaar kunnen worden gebracht, en 

2°  het luchtvaartuig niet een voorwerp of ander luchtvaartuig in de lucht sleept of geen 
valschermspringers naar het afspringpunt brengt. 

  
 

Zichtvliegvoorschriften - artikel 18 
 
1.  Het uitvoeren van een VFR-vlucht buiten de daglichtperiode is verboden.  
2.  Onze Minister kan vrijstelling of ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid, 

onder de voorwaarden van paragraaf SERA.5005, onder c, van de bijlage bij verordening (EU) nr. 
923/2012. Aan de vrijstelling of ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. De 
vrijstelling of ontheffing kan onder beperkingen worden verleend.  

3.  Het is verboden in strijd te handelen met de voorschriften, bedoeld in het tweede lid. 
  

Minimum vlieghoogte - artikel 19 
 
1.  De minimumvlieghoogtes, bedoeld in deel 3, hoofdstuk 1, en deel 5 van de bijlage bij 
verordening (EU) nr. 923/2012 zijn niet van toepassing: 
 a.  op VFR-vluchten waarbij een sleep wordt aangehaakt of afgeworpen boven een 
  luchthaven; 
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 c.  op VFR-vluchten waarbij naderingsprocedures buiten luchthavens worden beoefend 
  boven nader door Onze Minister aan te wijzen gebieden; 
 d.  op vluchten met schermzweeftoestellen, zeilvliegtuigen en zweefvliegtuigen boven 
  nader door Onze Minister aan te wijzen strand- en duingebieden; 
 e.  boven nader door Onze Minster aan te wijzen routes en gebieden, voor zover deze 
  routes en gebieden geen aangesloten bebouwing, industrie- of havengebied dan wel 
  mensenverzameling betreffen.  
 
2.  Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld  over de uitvoering van de 

vluchten, bedoeld in het eerste lid.  
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20. HET NEDERLANDSE LUCHTRUIM  
 
Vluchtinformatiegebied Amsterdam (Amsterdam FIR ( Flight Information Region)) 
 
In verband met het intensieve luchtverkeer is het grootste deel van het Nederlandse luchtruim 

gecontroleerd gebied. Dit betekent dat de luchtvaart er wordt uitgeoefend onder begeleiding 
van :  

 
(a)  de civiele luchtverkeersleidingsdienstverleners: 
A: het  Upper Area Control Centre Maastricht (Maastricht UAC), dat onderdeel is van Eurocontrol 
B: het Area Control Centre Amsterdam (ACC Amsterdam) (Amsterdam Info), en 
C: de plaatselijke civiele verkeersleidingen en/of vluchtinformatiediensten ( xxxx TWR). 
 
(b) de militaire luchtverkeersleidingsdienstverleners: 
A: het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS Nieuw Milligen) (Dutch Mil)) en/of 
B: de plaatselijke militaire verkeersleidingen en/of vluchtinformatiediensten ( xxxx TWR). 
 
Ten behoeve van de luchtverkeersdienstverlening is het Nederlandse luchtruim (d.i het luchtruim 
boven Nederland en het luchtruim boven een vastgelegd gedeelte van de aangrenzende 
wateroppervlakten) zoals eerder besproken opgedeeld in gebieden met verschillende 
luchtverkeersdienstverleningsklassen. 
 
Welke luchtverkeersdienstverlening (ATS = Air Traffic Service) wordt geleverd door de hierboven 
genoemde luchtverkeersdienstverleners hangt af van het type luchtverkeer (IFR of VFR) en de klasse 
van het gebied waar dat luchtverkeer zich bevindt. 
  
Hoe deze indeling eruit ziet en welke klasse op welke plaats in het Nederlandse luchtruim geldt staat 
beschreven in de secties ENR 1.4, ENR 2.1 en ENR 2.2 van de volgens ICAO-standaard opgezette 
publicatie “AIP  Netherlands”. Deze Engelstalige publicatie  is beschikbaar op het webadres: 
 
http://www.ais-netherlands.nl/ 
(dan via:  AIS publications en dan klikken op:  “I agree” en  “next “ naar de AIP) 
 
Een schematische overzicht van de verticale en de horizontale indeling van de voor het VFR-vliegen 
boven Nederland belangrijke gebieden zijn,  globaal weergegeven in de Bijlage II-B .  
Een actuele versie staat op de ICAO kaart: “The Netherlands”. 
 
De soort van de luchtverkeersdienstverlening en de voorwaarden, waaraan het vliegzicht en de 
afstand tot de wolken de VFR-luchtvaartuigen in die luchtverkeersdienstverleningsgebieden moeten 
voldoen, zijn op de voorzijde van de  luchtvaartkaart de Aeronautical Chart The Netherlands ICAO 1 : 
500.000. (jaar 2015/2016) 
 

Luchtverkeersleidinggebieden 
 
De belangrijkste gecontroleerde gebieden waar luchtverkeersleidingsdiensten verleend worden, zijn:  
 
a. UTA  (Upper Control Area = alle luchtruimte boven FL 195): 
 In dit gebied vliegt het internationale luchtverkeer, dat boven FL 245 verkeersleiding krijgt van 

UAC Maastricht  en onder FL 245 verkeersleiding van ACC Amsterdam of AOCS Nieuw Milligen. 
 
b. CTA’s (Control Areas-= algemene luchtverkeersleidingsgebieden) aansluitend op de TMA’s: 

http://www.ais-netherlands.nl/
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 Deze gebieden gebruiken de verkeersvliegtuigen op hun weg van de UTA naar de TMA’s en 
omgekeerd 

 
c. TMA’s (Terminal Control Areas = naderingsluchtverkeersleidingsgebieden) aansluitend op de 

CTR’s: 
 In deze gebieden daalt (en stijgt) het luchtverkeer van de CTA’s naar de CTR’s en omgekeerd 
 
d. CTR’s (Control Zones = plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden) rondom en boven de grotere 

vliegvelden. De verkeersleiding begeleidt hier alle vlieg- (en grond-)bewegingen van de 
luchtvaartuigen 

 
Buiten de UTA, de CTA’s en de TMA’s van de grote civiele luchthavens en alle CTR’s verleent het Air 
Operations Control Station Nieuw Milligen (Dutch MIL) vrijwel overal in Nederland boven de 1500 
voet luchtverkeersleidingdiensten aan zowel militaire als civiele luchtvaartuigen. De betreffende 
gebieden worden aangeduid als de luchtverkeersleidinggebieden Nieuw Milligen TMA A t/m E, G1 en 
G2. Binnen de CTR’s verlenen de plaatselijke (civiele of militaire) verkeersleidingen 
luchtverkeersleidingsdiensten  
  
Overzicht van de Classificatie indeling van de belangrijkste Nederlandse Airspace gebieden: 
Zie ICAO-kaart en de AIP  sectie  ENR 1.4 
 
Andere speciale luchtverkeersgebieden in de Amsterdam FIR 
Zie ook de  AIP ENR 2.2;  Other regulated Airspace 
 
5 TRANSPONDER MANDATORY ZONES: 
 
TMZs are areas wherein an operational mode S SSR transponder is mandatory for all aircraft 
The TMZs are active H24, unless otherwise indicated.  
CTRs (up to 3000 ft AMSL) are exluded from the TMZs 
 
e. TMZ’s  (Transponder Mandatory Zones = bijzondere luchtverkeersgebieden waarin het gebruik 

van een werkende Mode-S SSR(Secondary Surveillance Radar)-transponder verplicht is gesteld 
voor al het luchtverkeer, en in het bijzonder ook inclusief het ongemotoriseerd VFR-verkeer.). 
Ingevolge een ICAO aanbeveling moeten luchtvaartuigen die zijn uitgerust met een Mode-S SSR-
transponder deze in het gehele luchtruim activeren, ook wanneer het voeren van een 
transponder voor het betreffende gebied niet verplicht is gesteld.  

 Deze voor zweefvliegers belangrijke luchtverkeersgebieden werden  ingevoerd ter voorkoming 
van botsingen in verband met hun grote verkeersdichtheid.  

Hierbij geldt:  
 

 de luchtruimklasse indeling door de introductie van een TMZ niet verandert. 

 CTR’s die zich binnen de laterale grenzen van een TMZ bevinden geen deel uit maken van de 
TMZ. 

 de TMZ-grenzen slechts een indicatie geven van de concentratie IFR-luchtverkeer. 

 de IFR-routes ongewijzigd blijven en geheel of deels buiten de TMZ kunnen liggen. 

 zowel binnen als buiten de TMZ het risico van gemengd IFR- en VFR-luchtverkeer blijft bestaan 

 goed vliegerschap o.a. betekent dat de VFR-vlieger een veiligheidsmarge in acht moet nemen  

 ten opzichte van naderend IFR-luchtverkeer. 

 de Mode-S-transponder essentieel is voor de effectiviteit van ACAS bij commercieel luchtverkeer 
en belangrijk voor de informatie van de luchtverkeersdienstverlener, die de 
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transpondergegevens zal  gebruiken voor het verstrekken van vluchtinformatie aan 
luchtvaartuigen. 

  ATZ’s (Aerodrome Traffic Zones = Luchtvaartterreinverkeersgebieden). Deze gebieden dienen 
ter bescherming van het plaatselijk luchtverkeer. 

 
Een andere rol dan de genoemde luchtverkeersgebieden spelen nog een ander type gebieden: 
 

 Verboden gebieden (Prohibited Areas  (EHPxx)) waarin alle luchtvaart verboden is. 

 Beperkingsgebieden (Restricted Areas (EHRxx)),waarin de luchtvaart onder beperktingen 
mogelijk is. 

 Gevarengebieden (Danger Areas  (EHDxx)), waarin activiteiten kunnen plaats vinden, die 
gevaarlijk  zijn voor de luchtvaart. 

 Tijdelijk gereserveerde gebieden (Temporary Reserved Areas (TRA’s)), waarin bepaalde (militaire) 
luchtvaart activiteiten kunnen plaatsvinden, die een gevaar kunnen vormen voor de luchtvaart. 

 
M.b.t de Nederlandse civiele CTR’s + de militaire CTR Eindhoven kunnen in het algemeen de 
volgende details worden vermeld: 
 
1. Omdat alle civiele Nederlandse CTR’s ICAO-ATS-luchtruimteclassificatie C hebben zijn zij in 
principe alleen toegankelijk na verkregen toestemming van de plaatselijke verkeersleidingsdiensten.  
 
M.b.t de Nederlandse militaire CTR’s , behalve Eindhoven, geldt: 
 
2. Toestemming voor het kruisen van een militaire  CTR’s moet  worden verkregen van de TWR of 

Dutch MIL (indien TWR onbezet).  
3. In de Nederlandse militaire CTR's mogen met voorafgaande toestemming van de plaatselijke 

verkeersleiding gedurende het weekeinde, op algemene feestdagen, alsmede in de avonduren 
na de operationele diensturen, zweefvluchten worden gemaakt. Deze toestemming wordt 
gewoonlijk alleen verleend aan de plaatselijke zweefvliegclubs, met inachtneming van de regels 
daarvoor gesteld door de Chefs van de Luchtmachtstaf en de Marinestaf. 

4. In het centrum van alle  Nederlandse militaire CTR’s  bevinden zich ATZ’s die alleen van kracht 
zijn buiten de normale operationele perioden van de vliegbases en die dienen om het 
plaatselijke niet-militaire luchtverkeer (w.o. het zweefvliegen), dat medegebruik maakt van de 
basis, ongehinderd te doen verlopen. Zie verder bij ATZ. 

 
M.b.t de individuele civiele CTR’s geldt in het bijzonder: 
 
5. De Schiphol CTR is niet toegankelijk voor zweefvliegtuigen.  
6. Binnen de Maastricht CTR is een ATZ (tot 3000ft MSL) ingesteld voor het zweefvliegveld 

Schinveld 
 
Met betrekking tot de individuele militaire CTR’s geldt nog: 
 
8. De Deelen CTR is actief op onregelmatige tijden. Het zweefvliegcentrum Terlet ligt binnen deze 

CTR. 
 
Krachtens een onderlinge overeenkomst blijven militaire vliegtuigen buiten de sector waarin Terlet 
ligt. Opgemerkt wordt dat deze sector uit 4 gebieden bestaat: Terlet A, Terlet B, Terlet C en Terlet D. 
Vooral Terlet C en Terlet D zijn niet altijd beschikbaar voor het zweefvliegen. Met overlandvliegen / 
lokaalvliegen op Terlet dient men hier goed rekening mee te houden. 
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Zie in de AIP het Terlet kaartje voor informatie.  
AD 2 EHTL-ADC : http://www.ais-netherlands.nl/aim/2015-10-29-
AIRAC/eAIP/html/graphics/eAIP/EH-AD-2.EHTL-ADC.pdf 
AD 2 EHTL-VAC 
 
http://www.ais-netherlands.nl/aim/2015-10-29-AIRAC/eAIP/html/graphics/eAIP/EH-AD-2.EHTL-
VAC.pdf 
 

 ATZ’s ( zie ENR 5.1, par 5 uit de AIP ) 
 
De details van de verschillende ATZ’s zijn beschreven in par 5 van ENR 5.1:’Prohibited, restricted and 
danger areas’ van de AIP-Netherlands en weergegeven op de de Aeronautical Chart  ICAO 1:500 000 
The Netherlands. 
 
An ATZ has  been established around the following civil aerodromes. The activities conducted at 
these aerodromes make it undesirable for other aircraft, not engaged in these activities, to penetrate 
or otherwise disturb the traffic pattern. In this case, the ATZ is primarily reserved for use by aircraft 
participating in the activities of the aerodrome.  
 

II VERBODEN  GEBIEDEN, BEPERKINGS- EN GEVARENGEBIEDEN  
 
Zie kaart ICAO Netherlands en AIP: zie kaartje ENR 6-5.1 uit AIP 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

file:///C:/Users/Joris/Dropbox/CIV/Theorie%20syllabi/01%20Luchtvaartwetgeving/AD%202%20EHTL-ADC%20:%20http:/www.ais-netherlands.nl/aim/2015-10-29-AIRAC/eAIP/html/graphics/eAIP/EH-AD-2.EHTL-ADC.pdf
file:///C:/Users/Joris/Dropbox/CIV/Theorie%20syllabi/01%20Luchtvaartwetgeving/AD%202%20EHTL-ADC%20:%20http:/www.ais-netherlands.nl/aim/2015-10-29-AIRAC/eAIP/html/graphics/eAIP/EH-AD-2.EHTL-ADC.pdf
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http://www.ais-netherlands.nl/aim/2015-10-29-AIRAC/eAIP/html/graphics/eAIP/EH-AD-2.EHTL-VAC.pdf
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21. Indeling AIP 
 
De AIP is ingeelde in 3 delen, de parts 1 tm 3:  
 

Part 1 - General(GEN) 
 
Part 1 bestaat uit vijf secties, die de volgende informatie bevatten: 
 
GEN 0 
Preface; record of AIP amendments; record of AIP supplements; checklist of AIP pages; list of hand 
amendments to the AIP; table of contents to part 1. 
GEN 1 
National Regulations and Requirements  
Designated authorities; entry, transit and departure of aircraft; entry, transit and departure of 
passengers and crew; entry, transit and departure of cargo; summary of national regulations and 
international agreements/conventions; differences from ICAO Standards, Recommended Practices 
and Procedures.. 
GEN 2 
Tables and Codes  
Measuring system, aircraft markings, holidays; abbreviations used in AIS publications; chart symbols; 
location indicators; list of radio navigation aids; conversion tables; uniform daylight periods.. 
GEN 3 
Services 
Aeronautical information services; aeronautical charts; air traffic services; communication services; 
meteorological services;search and rescue. 
GEN 4 
Charges for Aerodromes and Air Navigation Services 
Aerodrome charges; air navigation services charges. 
 

Part 2 - En route (ENR) 
 
Part 2 bestaat uit zeven secties, die de volgende informatie bevatten: 
 
ENR 0 
Table of contents to part 2. 
 
ENR 1 
 General Rules and Procedures 
General rules; visual flight rules; instrument flight rules; ATS airspace; holding, approach and 
departure procedures; radar services and procedures; altimeter setting procedures; air traffic flow 
management; flight planning; addressing of flight plan messages; interception of civil aircraft; 
unlawful interference; air traffic incidents. 
 
ENR 2 
Air Traffic Services Airspace  
FIR, CTA, TMA; other regulated airspace. 
ENR 3 
ATS Routes  
Lower ATS routes; upper ATS routes; area navigation (RNAV) routes; helicopter routes. 
  
ENR 4 
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Radio Navigation Aids/Systems  
Radio navigation aids - en route; name code designators for significant points; aeronautical ground 
lights - en route. 
 
ENR 5 
Navigation Warnings  
Prohibited, restricted and danger areas; military exercise and training areas; other activities of a 
dangerous nature; air navigation obstacles en route; aerial sporting and recreational activities; bird 
migration and areas with sensitive fauna. 
 
ENR 6 
En Route Charts 
Table of contents; all charts belonging to part 2. 
 
 

Part 3 - Aerodromes (AD) 
 
Part 3 bestaat uit vier secties, die de volgende informatie bevatten: 
 
AD 0 
Table of contents to part 3. 
 
AD 1 
Aerodromes/Heliports - Introduction 
Aerodrome availability; rescue and fire fighting services and snow plan; index to aerodromes. 
 
AD 2 
Aerodromes 
Detailed information about civil aerodromes and military aerodromes for civil use; general 
information about other military aerodromes. 
 
AD 3 
Heliports  
Information about heliports, located at hospitals. 
 
Hieronder volgt een opsomming van extra kennis en informatie om te bestuderen: 
 
Terlet situatie: 
Zie AIP kaartje :  AD2.EHTL-ADC 17    2015 
En   AD 2.EHTL-VAC 14   2015 
 
Gebruik ENR 6 uit de AIP 
 
De volgende kaartjes: 
 
ENR 6-2.1  Airspace structure and ATS airspace classification 
 
ENR 6-5.1  Prohibited / Restricted / Danger areas, Temporary reserved airspace and Cross border 
areas 
 
ENR 6-5.2  Low flying routes / areas 
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En verder: 
 
ENR 6-2.6  Transponder mandatory zones 
ENR 6-2.2  En route communication below controlled airspace 
ENR 6-1.1  Altimeter setting regions 
 
 
Bestudeer uit de AIP:  
 
ENR 1.2: 1,    VFR criteria (SERA.5001 Table $5-1 
   3.1,   Restrictions 
    3.2.5.1  General 
               3.2.5.2            Permissions VFR flight in CTR 
 
ENR 1.6:  2 SECONDARY SURVEILLANCE RADAR (SSR)  
 
ENR  1.7:            1.1         Transition altitude/transition level  en  
 3.5           Gliders     (niet paragraph 3.2) 
 
En uit de AIP de onderstaande AIC publicaties:  
 
AIC-A’s 
 
-06-11 ; IMPORTANCE OF CORRECT USE OF THE MODE S TRANSPONDER REGARDING COLLISION 
AVOIDANCE 
 
AIC-B’s 
 
4-2015 WEAL LINKS 
04/11  LICENCE FOR THE USE OF FREQUENCY SPACE AND RADIO STATION LICENCE ABOARD 
AIRCRAFT 
02/10 REPORTING INCIDENTS IN CIVIL AVIATION 
60/92 THE MEANING OF THE MANOEUVRING SPEED VA 
18/93 CROSSWIND LANDINGS WITH LIGHT AIRCRAFT 
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Verantwoording Voorschriften Zweefvliegen 
 
De Voorschriften zweefvliegen zijn ontstaan nadat het boekje Voorschriften Zweefvliegen, Zeilvliegen 
van R.M Schnitker in 1996 de laatste 4e druk zag. De 1e druk was in 1982! 
 
Na 1996 ontstond dus de behoefte om een syllabus Voorschriften landelijk uit te gaan geven. 
Dit werd opgepakt door J. de Jong en J. Bierings (EAC) die in eerste instantie gebruik maakten van het 
ZVB voorschriften  boekje van T.J Hoekstra. Vanaf 1997 tot eind 2012 werden de Voorschriften 
zweefvliegen: Deel 1, Deel 2 en Deel 3 jaarlijks vernieuwd zo aan het einde van het jaar in november/ 
december. 
 
In december 2015 werd door J. de Hulster en G. Hageman een algemene upgrade gemaakt naar een 
versie februari 2016. Grote aanpassingen betroffen de Europese regelgeving ten aanzien van 
luchtverkeersregeling (SERA), Het Besluit Luchtvaart 2014 (BLV) en de wetgeving rond het LAPL en 
SPL brevet (FCL Gliding NL). 
 
In december 2016 is de syllabus aangepast aan wijzigingen in de regelgeving en is de inhoud meer 
toegesneden op de kennis die de houder van een GPL of LAPL S moet hebben. 
 
In feite zijn de ´Voorschriften Zweefvliegen” een maand na de publicatie al iets verouderd. Dit komt 
omdat de overheid maandelijks zijn AIP ververst. Het is de verantwoordelijkheid van een vlieger om 
steeds op de hoogte te zijn van de actuele regelgeving. 
 
 


