
Leidraad CIV: CALAMITEITENPLAN CHECKLIST Bijlagen: AIC-B 05-02
vs.1.0.aug06 AIC-B 14-99

Richtlijn KNVvL HB

Fase 1: Directe handelingen.
DDI of SL (bij afwezigheid van DDI) of meest ervaren vlieger (bij afwezigheid van SL, DDI) - neemt de leiding

DDI: airborne: keert onmiddellijk terug en neemt de leiding. Stopt bedrijf.
grond: neemt de leiding. Stopt bedrijf.

Met (1-2) clubleden (en comms.middelen) naar ongevalsplek.
Na vervoer slachtoffer(s) contact/info famillie regelen.
Vliegveld/strip afsluiten voor pers en/of ramptoeristen.
Ongevalsplek en wrak zekeren ivm onderzoek.
Wrak eerst ná vrijgave (door KLPD én OvV) borgen/opbergen.

Startleider (SL): 112 bellen Niemand bij de kist, m.u.v. functionarissen!
Neemt de leiding, tot overdracht naar DDI mogelijk is. Opvang betrokkenen (crisiscentrum).
Overlegt met DDI wie welke handelingen uitvoert. Regelt opvang ambulance en begeleiding.
Normale bedrijf stoppen.
Zorgt dat (alternatief) landingsveld vrijgehouden wordt.
Wie te waarschuwen: Havendienst, OvD, KLPD, IVW, OvV,e.d.
Check of radio goed bemand is (traumaheli, vliegers, etc.).

Vliegers: Normale bedrijf stoppen.
(Alternatief) landingsveld vrij houden 
Airborne: overleg met S.L. over doorvliegen



Fase 2: Gedurende de dag:

zie boven: Wrak eerst ná vrijgave borgen/opbergen

Bestuur: Crisiscentrum (denk aan: reservecentrum).
Contact pers regelen/controleren Stel persbericht samen.
Contact familie.
Aanwezige vliegers eerste info geven over ongeval. Verzekering,

relaties, sponsors, e.d.
Contact KNVvL (zie bijlage).
Geef uitvoering aan de AIC's.

Fase 3: Volgende (vlieg)dag:

Bestuur: Vliegers (op het veld) voorlopige informatie geven. Zorg voor (van tevoren!):
Clubleden eerste info verstrekken. back-up van gegevens, zoals logboeken, BvI, BvL, journaal, techn. files, e.d.
Contact met het/de slachtoffer/familie.
Administratieve afwikkeling richting:

OvV, KLPD
Verzekering

Fase 4: Post-calamiteit periode (3 mnd'n)

Bestuur: Nazorg betrokkene,
club,
familie.

Advies: Collegiale begeleiding (functionaris) gebruiken voor monitoren en eerste signalering verwerkingsproblemen bij betrokkene, clubvliegers

C.I.: nazorg club
individuele vliegers
Extra aandacht van Instructeurscollege

Bijlagen:
AIC-B 05-02
AIC-B 14-99

Collegiaal begeleiden (moet nog besproken en beschreven worden - CIRP/CLM Soesterberg)
Er moet nog een AIC-B worden uitgebracht met daarin ondermeer het nieuwe alarmnummer van de OvV, zijnde 0800-6353 688.
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1. HET MELDEN VAN LUCHTVAARTVOORVALLEN
AAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATER-
STAAT 

Op grond van de Luchtvaartwet, Wet Luchtvaart en de
Arbeidstijdenwet  bestaat er, naast de meldingsplicht uit
de Wet Raad voor de Transportveiligheid*, voor nader
te noemen categorieën personen en organisaties een
meldingsplicht van incidenten, ongevallen, defecten,
gebreken en onveilige situaties, hierna aangeduid als
voorvallen, met betrekking tot de luchtvaart, luchtruim,
luchthavens, luchtvaartuigen, onderdelen van lucht-
vaartuigen en het luchtvervoer van gevaarlijke stoffen.
Deze meldingsplicht geldt voor de volgende gebeurte-
nissen en situaties:

- ongevallen en incidenten met luchtvaartuigen
- defecten en gebreken van, en beschadigingen aan

luchtvaartuigen
- voor de luchtvaart of voor luchtvaartuigen onveilige

situaties
- incidenten en ongevallen met gevaarlijke stoffen
- ongevallen aan boord tijdens de vlucht
- de inzet van de luchthavenbrandweer
- luchtverkeersincidenten

*) zie voor de meldingsplicht van ongevallen en inciden-
ten aan de Raad voor de Transportveiligheid AIC-B 14/
99. Daardoor is het mogelijk dat er over éénzelfde
ongeval of incident, zowel een melding aan de Raad
voor de Transportveiligheid als aan de Minister (Inspec-
tie Verkeer en Waterstaat Divisie Luchtvaart) wordt ver-
stuurd.

2. OVERZICHT VAN DE VERPLICHTE MELDINGEN

Melding door: Gezagvoerders van Nederlandse
luchtvaartuigen

Melding van: omstandigheden welke een gevaar
voor de luchtvaart opleveren aan de
daarvoor in aanmerking komende
autoriteit. Indien die autoriteit ver-
zoekt om een rapport   te overleggen,
dient dat rapport tevens aan de
Minister van Verkeer en
Waterstaat te  worden gezonden

 Wettelijke basis: Regeling Toezicht Luchtvaart art 101

Melding door: Nederlandse luchtvervoersbedrijven
en/of de aldaar werkzame gezag-
voerders

Melding van: ieder incident dat de veiligheid van de

REPORTING OF AVIATION OCCURRENCES TO THE
MINISTER OF TRANSPORT

Based on the “Luchtvaartwet”, “Wet Luchtvaart” and the
“Arbeidstijdenwet”, and parallel to the “Wet Raad voor
de Transportveiligheid”*, an obligation does exists to
report occurrences, defects, deficiencies and hazards,
by the in this AIC-B mentioned categories of persons
and organisations. These occurrences concern avia-
tion, airspace, airports, aircraft, aircraft parts, and the
transport of dangerous goods. The obligation is appli-
cable to the following occurrences and situations:

- Accidents and incidents with aircraft
- Defects and deficiencies of and damage to aircraft

- Hazards to aviation and or aircraft
- Accidents and incidents with dangerous gods

- Accidents on board during flight
- Employment of the airport fire service
- Air traffic incidents

*) for reporting of accidents and incidents to Transport
Safety Board, see AIC-B 14/99. It is possible that after
an occurrence two reports have to be filed: one to the
Transport Safety Board and one to the Minister of
Transport (Civil Aviation Authority Netherlands IVW/DL)

SUMMARY OF MANDATORY REPORTS

Reporting by: Commanders of Dutch aircraft
Reporting of: circumstances which pose a danger to

aviation, to report to the appropriate
authority. If this authority requests to
submit an official report, a copy of that
report shall be send to the Dutch Minis-
ter of Transport as well

Legal basis: Regeling Toezicht Luchtvaart art 101

Reporting by: Dutch air transport operators an/or heir
employed commanders

Reporting of: every incident that has endangered or
may have endangered the safe opera-

MELDEN VAN LUCHTVAARTVOORVALLEN AAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT
REPORTING OF AVIATION OCCURRENCES TO THE MINISTER OF TRANSPORT
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vlucht in gevaar heeft gebracht of in
gevaar zou kunnen hebben gebracht

Wettelijke basis: JAR-OPS 1.420 en JAR-OPS 3.420

Melding door: Nederlandse luchtvervoersbedrijven
Melding van: een ongeval met een luchtvaartuig

van de onderneming met als resul-
taat de dood of ernstige verwonding
van enig persoon of ernstige schade
aan het luchtvaartuig of zaken op de
grond. De melding dient aan de daar-
voor in aanmerking komende en
dichtstbijzijnde autoriteit te worden
gedaan

Wettelijke basis: Regeling Toezicht Luchtvaart art 99

Melding door: Gezagvoerders bij Nederlandse
luchtvervoersbedrijven

Melding van: een ongeval aan boord, met  als
resultaat de dood of ernstige verwon-
ding van enig persoon aan boord

Wettelijke basis: Regeling Toezicht Luchtvaart art 99

Melding door: Gezagvoerders en/of Nederlandse
luchtvervoersbedrijven

Melding van: afwijkingen van arbeids- en rusttij-
den tijdens verkeersvluchten

Wettelijke basis: Arbeidstijdenbesluit vervoer Hoofd-
stuk 4, art 4.10:1

Melding door: Havenmeesters van luchtvaartterrei-
nen

Melding van: het voor luchtvaartuigen onveilig zijn,
of onveilig worden van het landing-
sterrein

Wettelijke basis: Regeling Toezicht Luchtvaart art 141

Melding door: Exploitanten van luchthavens
Melding van: luchtvaartongevallen en ernstige inci-

denten op het luchtvaartterrein, als-
mede ernstige defecten en gebreken.
Voorts ieder voorval met een lucht-
vaartuig op of in de nabijheid van het
luchtvaartterrein, waarvoor de lucht-
havenbrandweer daadwerkelijk is uit-
gerukt.

Wettelijke basis: Regeling Toezicht Luchtvaart deel
2132 het Algemeen luchthavenregle-
ment art 9 derde lid; Regeling Toe-
zicht Luchtvaart deel 2129 de
Brandweerregeling Burgerluchtvaart-
terreinen art 17 vierde lid

Melding door: Houders van een Type Certificaat TC,
een aanvullend TC, een Joint Parts
Approval JPA Authorisation of een
Joint Technical Standard Order JTSO

tion of flight
Legal basis: JAR-OPS 1.420 and JAR-OPS 3.420

Reporting by: Dutch air transport operators
Reporting of: an accident involving an aircraft of the

operator, resulting in serious injury or
death of any person or substantial
damage to the aircraft or property

Legal basis: Regeling Toezicht Luchtvaart art 99

Reporting by: Commanders of Dutch air transport
operators

Reporting of: an accident on board resulting in seri-
ous injury or death of any person
onboard

Legal basis: Regeling Toezicht Luchtvaart art 99

Reporting by: Commanders and/or Dutch air trans-
port operators

Reporting of: violations of the duty time limitations
during an air transport flight.

Legal basis: Arbeidstijdenbesluit Vervoer chapter 4,
art 4.10:1

Reporting by: Manager Airside Operations
Reporting of: unsafe condition of airside
Legal basis: Regeling Toezicht Luchtvaat art 141

Reporting by: Airport authority
Reporting of: aviation accidents, serious incidents on

airside and serious defects. Any occur-
rence on or in the neighbourhood of the
airport for which the airport fire service
was employed

Legal basis: Regeling Toezicht Luchtvaat deel 2132,
het Algemeen Luchthavenreglement
art 9 derde lid; Regeling Toezicht
Luchtvaat deel 2129 Brandweerrege-
ling Burgerluchtvaartterreinen art 17
vierde lid

Reporting by: Holder of a Type Certificate TC, Sup-
plemental TC, Joint Parts Approval JPA
Authorisation or Joint Technical Stand-
ards Order JTSO Authorisation
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Authorisation
Melding van: het onjuist functioneren, falen of een

defect van een product of een onder-
deel dat valt onder het Type Certifi-
caat TC, of het aanvullend TC en
waarvan men weet dat het geresul-
teerd heeft in een onveilige situatie,
of daartoe zou kunnen leiden

Wettelijke basis: JAR-21.3

Melding door: Houders en eigenaren van Neder-
landse luchtvaartuigen

Melding van: bekende en vermoede gebreken van
het luchtvaartuig, alsmede defecten
en beschadigingen, die zijn opgetre-
den of ontdekt in installaties of onder-
delen van het luchtvaartuig en de
luchtwaardigheid nadelig beïnvloe-
den

Wettelijke basis: Besluit luchtwaardigheid, art 20 en
Regeling onderhoud luchtvaartuigen,
art 13

Melding door: Betrokkenen bij het vervoer van
gevaarlijke stoffen door de lucht

Melding van: voorvallen en ongevallen met gevaar-
lijke stoffen voor, tijdens of na de
vlucht (voor zover opgetreden aan
boord van een luchtvaartuig en/of
binnen de grenzen van het lucht-
vaartterrein)

Wettelijke basis: Regeling Toezicht Luchtvaart deel
2097 art 11

Melding door: Erkende bedrijven
Melding van: afwijkingen van producten en staat

van product of onderdeel die het
luchtvaartuig ernstig in gevaar kun-
nen brengen

Wettelijke basis: Regeling erkenningen luchtwaardig-
heid, art 32 (JAR-21 Production 
Organisation Approval), art 44 (JAR-
145 Maintenance Organisation
Approval) en art 80 (bedrijfserkennin-
gen op basis van Nederlandse eisen)

Melding door: Erkend zweefvliegtechnicus
Melding van: een ernstig defect van, of gebrek aan

een luchtvaartuig, een onderdeel of
een uitrustingsstuk daarvan

Wettelijke basis: Regeling erkenningen luchtwaardig-
heid, art 67

Melding door: Luchtverkeersleiding Nederland
LVNL

Melding van: alle voorvallen (verstoringen en inci-
denten). In de zin van deze AIC/B
betreffen het luchtverkeersinciden-

Reporting of: failure, malfunction or defect in a prod-
uct, part, or appliance covered by the
Type Certificate TC, Supplemental
Type Certificate or Authorisation of
which he is aware and which has
resulted, or may result in an unsafe
condition

Legal basis: JAR-21.3

Reporting by: Owners of  Dutch Aircraft
Reporting of: known and suspect deficiencies of the

aircraft, as well as defects and dam-
ages, which have occurred or discov-
ered in systems or parts of the aircraft,
and have a negative effect on the air-
worthiness

Legal basis: Besluit luchtwaardigheid art 20 and
Regeling onderhoud luchtvaartuigen
art 13

Reporting by: Those involved in transport of danger-
ous goods by air

Reporting of: occurrences with dangerous goods
before, during and after the flight (only
when occurred on board of aircraft and/
or within the airside boundary)

Legal basis: Regeling Toezicht Luchtvaart deel
2097 art 11

Reporting by: Approved maintenance organisation
Reporting of: deviations of products or condition of

product or part, that may seriously
endanger the use of the aircraft

Legal basis: Regeling erkenningen luchtwaardig-
heid art 32 (JAR-21 Production Organi-
sation Approval), art 44 (JAR-145
Maintenance Organisation Approval)
and art 80 (Bedrijfserkenningen op
basis van Nederlandse eisen)

Reporting by: Approved glider engineer
Reporting of: a serious defect or deficiency of an air-

craft, of a part or a component from
that

Legal basis: Regeling erkenningen luchtwaardig-
heid art 67

Reporting by: Air Traffic Control the Netherlands
LVNL

Reporting of: every occurrence (disturbances and
incidents). In the sense of this AIC-B it
concerns air traffic incidents from
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ten, waarbij er sprake of mogelijk
sprake is geweest van vermindering
van het vereiste veiligheidsniveau

 Wettelijke basis: Wet luchtvaart art 5.42 lid 1

 
De melding aan de Minister van Verkeer en Waterstaat
dient zo snel mogelijk na de constatering van het voor-
val te worden gedaan en binnen 72 uur, tenzij dit niet
mogelijk is.
Uitzondering hierop zijn:
- het melden van de inzet van de luchthaven-

brandweer: deze melding dient binnen 7 dagen
na de inzet te worden gedaan.

- het melden van luchtverkeersincidenten door de
LVNL: hiervoor is geen meldingstermijn voorge-
schreven. Het is echter wenselijk deze melding
zo snel mogelijk na constatering te doen.

3. DE WIJZE VAN MELDEN

De ontvangst en behandeling van de meldingen over
de bovengenoemde voorvallen wordt voor de Minister
verzorgd door de Inspectie Verkeer en Waterstaat Divi-
sie Luchtvaart  IVW-DL.
Het melden van voorvallen dient op de wijze te geschie-
den zoals dat in de genoemde voorschriften, of in de
officiële  handboeken van het  meldende bedrijf, is vast-
gelegd. Hierbij verdient de schriftelijke wijze de voor-
keur. Fax en E-mail zijn daarbij inbegrepen. Mondelinge
en telefonische meldingen zijn omwille van het zo snel
mogelijk melden, eveneens mogelijk. Wel wordt dan
achteraf een schriftelijke bevestiging verlangd. De mel-
dingen dienen te worden geadresseerd aan:

Inspectie Verkeer en Waterstaat Divisie Luchtvaart
Unit Strategie en Bestuur
t.a.v. de Coördinator ongeval- en incidentmeldingen
Posbus 575
2130 AN  HOOFDDORP

telefoon: 023 5663204
telefax  : 023 5663008
E-mail   : AIR@ivw.nl

Meldingen op grond van JAR 21.3 dienen te worden
gericht aan de Unit Luchtvaartuigen van de Inspectie
Verkeer en Waterstaat, eveneens Postbus 575 te
Hoofddorp.

4. DE INHOUD VAN DE MELDING

Gezien het gevarieerde karakter van de voorvallen
welke in deze beknopte AIC/B aan de orde zijn, is het
niet mogelijk een eenduidige inhoudsopgaaf van een
melding te geven.
Heel globaal kan worden gesteld dat de melding een
omschrijving en het directe gevolg van het voorval
bevat, het tijdstip waarop het voorval heeft plaatsgevon-
den, de plaats waar het voorval optrad, de bij het voor-
val betrokken zaken, middelen, personen en eventueel

which the required safety level in traffic
separation may have been affected

Legal Basis: Wet luchtvaart art 5.42 lid 1

The occurrence has to be reported to the Minister of
Transport as soon as possible and within 72 hours after
the determination of the occurrence, unless this is not
possible.
Exemptions are:
- The reporting of the employment of the airport fire

service: this report has to be done within 7 days
after the deployment.

- The reporting of the air traffic incidents by the
LVNL: no reporting period is given. However, it is
preferable to report this type of incident as soon
as possible after determination of it.

METHOD OF REPORTING

The acceptance and handling of the occurrence reports
will be taken care of, on behalf of the Minister of Trans-
port, by the Civil Aviation Authority Netherlands.
The reporting of the occurrences should be done as
described in the regulations, or in the approved manu-
als of the reporting organisation. Preference should be
given to written reports, including fax or E-mail. Verbal
and by telephone are, considering the urgency of
reporting, also possible. However, a written confirma-
tion afterwards is needed. The occurrence reports have
to be addressed to:

Civil Aviation Authority Netherlands
Unit Strategy and Administration
Attn. of the Co-ordinator Accident and incident reports
PO-box 575
2130 AN  HOOFDDORP
The Netherlands

telephone: 023 5663204
telefax     : 023 5663008
E-mail      : AIR@ivw.nl

Reports on basis of JAR 21.3 have to be directed to the
Division Aircraft of the Civil Aviation Authority Nether-
lands, PO-box 575 in Hoofddorp, the Netherlands.

REPORTING FORMAT

Regarding the variety of the reports, which have been
mentioned in this AIC-B, a strict reporting format cannot
be given.
Roughly spoken an occurrence  report provides the
description and the direct consequences of the occur-
rence, the time and date, the location, the involved
equipment, persons and animals (e.g. birdhits), the
applicable procedures, and the circumstances which
have possibly played a role.
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dieren (b.v. bij vogelaanvaringen), de gehanteerde pro-
cedures en tenslotte de omstandigheden die mogelijk
een rol bij het voorval hebben gespeeld.
Rapportage waarvoor een format is opgenomen in de
door IVW/DL goedgekeurde handboeken, dienen vol-
gens die format te worden ingediend.

5. STATUS AIC-B 18/00

Deze AIC-B vervangt de AIC-B 18/00.

02027

ISSN: 1386-6613

Reports, for which a format is given in the approved
manuals, must be submitted in accordance with this for-
mat.

STATUS AIC-B 18/00

This AIC-B replaces AIC-B 18/00
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English translation not available.1. INLEIDING

Ingevolge de invoering van de Wet Raad voor de Trans-
portveiligheid is op 1 juli 1999 de Raad voor de Trans-
portveiligheid (RvTV)  ingesteld. Met ingang van deze
datum is de Luchtvaartongevallenwet ingetrokken en is
de Raad voor de Luchtvaart opgegaan in de Kamer
Luchtvaart van de RvTV. Voor de burgerluchtvaart heeft
dit tot gevolg dat het onderzoek van alle voorvallen met
ingang van 1 juli 1999 wordt uitgevoerd door de Raad
voor de Transportveiligheid.

De Raad voor de Transportveiligheid heeft de taak te
onderzoeken en vast te stellen wat de (vermoedelijke)
oorzaken van individuele of categorieën ongevallen en
incidenten zijn en, indien de uitkomsten van een en
ander daartoe aanleiding geven, daaraan veilig-
heidsaanbevelingen te verbinden.

De RvTV is gevestigd in Den Haag. Onder de Raad
voor de Transportveiligheid ressorteren vijf Kamers, te
weten: Luchtvaart, Scheepvaart, Wegverkeer, Rail en
Buisleidingen.

Als gevolg van de invoering van de Wet RvTV zijn er
nieuwe regels opgesteld voor het melden van voorval-
len met burgerluchtvaartuigen. Dit heeft geleid tot her-
ziening van de meldingsprocedure.

2. WAT IS EEN VOORVAL?

Er is sprake van een voorval met een luchtvaartuig
indien de gebeurtenis samenhangt met het functione-
ren van een luchtvaartuig en afbreuk doet of zou kun-
nen doen aan een veilige vluchtuitvoering. Voorvallen
worden onderscheiden in ongevallen, ernstige inciden-
ten en incidenten. Voor de definitie van een lucht-
vaartongeval, ernstig incident of incident wordt
verwezen naar hoofdstuk 8 van deze AIC-B.

3. MELDINGSPLICHT

De gezagvoerder, eigenaar of exploitant van het lucht-
vaartuig dat betrokken is bij het voorval, de haven-
meester of exploitant van het luchtvaartterrein en de
betrokken luchtverkeersdienst is verplicht het voorval te
melden bij de RvTV.

NADERE RICHTLIJNEN VOOR HET MELDEN VAN VOORVALLEN MET LUCHTVAARTUIGEN
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Met nadruk wordt er op gewezen dat het verboden is
zonder toestemming van de onderzoeker van de RvTV
de situatie ter plaatse van het ongeval of ernstig inci-
dent te wijzigen.

4. WIJZE EN INHOUD MELDING

ALLE VOORVALLEN MOETEN ZO SPOEDIG 
MOGELIJK TELEFONISCH WORDEN GEMELD 
AAN HET CENTRALE MELDNUMMER VAN DE 
RVTV:

TELEFOONNUMMER: 0900 202 6665

Voor meldingen vanuit het buitenland is de RvTV
bereikbaar onder het nummer: +31 343 532 455.

Voor de inhoud van de telefonische melding wordt ver-
wezen naar hoofdstuk 9 van deze AIC-B. Deze gege-
vens dient degene die de melding doorgeeft bij
voorkeur paraat te hebben, echter het (nog) niet heb-
ben van alle gegevens mag niet leiden tot een vertra-
ging van de melding zelf.

Na de melding van een ongeval of ernstig incident en
soms bij incidenten zal (zullen) de betrokkene(n) een
vragenlijst krijgen toegestuurd. Deze vragenlijst dient
zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen te wor-
den geretourneerd naar de RvTV.

Opmerking: de zogenoemde formulieren “Ongevallen-
rapport Zweefvliegen” die in het verleden werden
gebruikt voor het melden van zweefvliegongevallen en
–incidenten zijn bij de uitgifte van deze AIC-B komen te
vervallen. Ook de zogenoemde meldingsformulieren
“Ongeval ULV” zijn komen te vervallen. Voor beide cate-
gorieën vliegsport moet men met ingang van de uitgifte
van deze AIC-B gebruik maken van de nieuwe regeling
als beschreven in deze AIC-B. 

5. NADERE RICHTLIJNEN

- Normale  landingen van zweefvliegtuigen, ballons en
hefschroefvliegtuigen op plaatsen buiten de
bebouwde kom en niet op de openbare weg behoe-
ven niet te worden gemeld aan de RvTV.

- Voorvallen die uitsluitend betrekking hebben op één
van de categorieën vliegsporten parachutespringen,
zeil- of modelvliegtuigen worden door de RvTV niet
onderzocht en hoeven derhalve niet te worden
gemeld aan de RvTV.

- Bij ieder voorval in het buitenland  met een Neder-
lands geregistreerd luchtvaartuig dienen te allen tijde
de onderzoeksautoriteiten van het betreffende land te
worden ingelicht. Voor inlichtingen hierover kunt u
terecht bij de RvTV.

- Noodlandingen  en voorzorgslandingen  moeten
direct worden gemeld aan de havenmeester of de
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verkeersleiding van het vliegveld van vertrek of
geplande aankomst, zodat een onnodige zoekactie
wordt voorkomen. Vervolgens moet de RvTV in ken-
nis worden gesteld via het centrale meldnummer.
Indien buiten een luchtvaartterrein is geland zonder
schade of letsel en men wil ter plaatse weer opstij-
gen, moet ingevolge artikel 14, eerste lid van de
Luchtvaartwet eerst ontheffing worden verkregen van
de RLD, door tussenkomst van de LVP. Voor de
bereikbaarheid van de LVP wordt verwezen naar
hoofdstuk 7.3 van deze AIC-B.

- De gezagvoerder of de houder van een luchtvaartuig
is verplicht (Artikel 99, Regeling Toezicht Luchtvaart)
de RLD, zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van
enig ongeval met het luchtvaartuig, dat verwonding of
dood van één of meer personen dan wel belangrijke
schade aan het luchtvaartuig of aan eigendommen
van derden tengevolge heeft gehad. Voor de bereik-
baarheid van de RLD wordt verwezen naar hoofdstuk
7.2 van deze AIC-B.

- Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat de eigenaar of
houder van het luchtvaartuig verplicht is ingevolge
artikel 77, eerste lid onder b van de Regeling Toe-
zicht Luchtvaart, schade aan het luchtvaartuig ook
schriftelijk te melden aan de RLD. Voor het adres
wordt verwezen naar hoofdstuk 7.2 van deze AIC-B. 

- Voor het schriftelijk melden van een luchtverkeersin-
cident (de zogenoemde “Aircraft Proximity” of “AIR-
PROX”) door middel van het invullen en opsturen van
een zogenoemd “AIRPROX report form” aan de Air
Traffic Incident Commission (ATIC) wordt verwezen
naar hoofdstuk ENR 1.14 van de Nederlandse AIP,
volume I en II. Het adres van de ATIC staat vermeld
op het AIRPROX formulier.

6. OVERIGE BETROKKEN INSTANTIES BIJ VOOR-
VALLEN

Bij een voorval met een burgerluchtvaartuig kan men
tevens te maken krijgen met onderstaande instanties
die elk hun eigen taak en verantwoordelijkheid hebben.
Bij het onderzoek van een voorval kunnen deze instan-
ties naast de RvTV verzoeken inlichtingen te verstrek-
ken. De instanties zijn: 

a. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat , dat zal
nagaan of de luchtvaartwetten/regels overtreden
zijn. Ook wordt nagegaan of de regels aanpassing
behoeven teneinde de vliegveiligheid te verhogen.
Dit Ministerie wordt vertegenwoordigd door functio-
narissen van de Directie Luchtvaartinspectie  van
het Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst
(RLD). De Directie Luchtvaartinspectie is gevestigd
in Hoofddorp.
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b. Het Ministerie van Justitie , dat zal nagaan of er
strafbare feiten zijn gepleegd. Dit Ministerie wordt
vertegenwoordigd door functionarissen van de
Luchtvaartpolitie (LVP)  van het Korps landelijke
politiediensten (KLPD). De LVP is gevestigd op
Schiphol-Oost.

7. BEREIKBAARHEID VAN DE BETROKKEN INSTAN-
TIES

7.1. De Raad voor de Transportveiligheid

Melden van voorvallen via het centrale meldnummer
(24 uur per etmaal)
Telefoon: 0900 202 6665  

(internationaal: +31 343 532 455)

Postadres
Raad voor de Transportveiligheid
Kamer Luchtvaart
Postbus 95404 
2509 CK  DEN HAAG

Bezoekadres
(ma t/m vr van 09:00 t/m 17:00 uur)
Bruggebouw West
Prins Clauslaan 18
2595 AJ  DEN HAAG

De RvTV is per telefoon/fax/e-mail te bereiken
Telefoon: 070 3337000 (tijdens kantooruren)
Fax: 070 3337077
E-mail: aviation@rvtv.nl

7.2. De Rijksluchtvaartdienst

a. Tijdens kantooruren 
(maandag t/m vrijdag 08:00 – 17:00 uur):
Telefoon: 023 5663204 

(Coördinator Incidenten en Ongevallen
Fax: 023 5663010
E-mail: air@rld.minvenw.nl

Postadres
Rijksluchtvaartdienst
Directie Luchtvaartinspectie
T.a.v. Coördinator Incidenten en Ongevallen
Postbus 575
2130 AN  HOOFDDORP

Bezoekadres
(ma t/m vr van 09:00 tot 12:00 uur en 
13:30 tot 16:00 uur)
Saturnusstraat 50
2132 HB  HOOFDDORP

b. Buiten kantooruren:
Door tussenkomst van de Luchtvaartpolitie van het
Korps Landelijke Politiediensten: 
Telefoon: 020 5025693 (24 uur per etmaal)
Fax: 020 5025699
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7.3. De Luchtvaartpolitie

Telefoon: 020 5025693 (24 uur per etmaal)
Fax: 020 5025699
E-mail: klpdlvp@worldonline.nl

Postadres
Korps Landelijke Politiediensten
Divisie Mobiliteit
Luchtvaartpolitie
Postbus 75147
1117 ZR  SCHIPHOL-OOST

Bezoekadres
(ma t/m vr van 08:00 t/m 18:00 uur)
Gebouw 70, ingang 4
Thermiekstraat
SCHIPHOL-OOST

8. NADERE UITWERKING VAN DEFINITIES

Onder een luchtvaartongeval, ernstig incident of inci-
dent wordt verstaan:

a. Ongeval: elk voorval dat 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 uitge-
stapt, en waarbij:

1. Een persoon dodelijk of ernstig gewond raakt als
gevolg van het zich in het luchtvaartuig bevinden,
direct contact met een onderdeel van het lucht-
vaartuig, inclusief de onderdelen die van het lucht-
vaartuig zijn losgeraakt of directe blootstelling aan
de uitlaatstroom van de reactoren, behalve wan-
neer de letsels een natuurlijke oorzaak hebben,
door de persoon zelf of door anderen zijn toege-
bracht, of wanneer de letsels verstekelingen tref-
fen 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 noodzake-
lijk zouden maken, behalve wanneer het gaat om
motorstoring of motorschade en de schade
beperkt is tot de motor, de motorkap of motoron-
derdelen, 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 onbe-
reikbaar is.

b. Ernstig incident: incident dat zich voordoet onder
omstandigheden die erop wijzen dat bijna een lucht-
vaartongeval heeft plaatsgevonden. 
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Hieronder is een opsomming gegeven van typische
voorbeelden van ernstige incidenten. De lijst beoogt
geen volledigheid en dient slechts als leidraad voor het
definiëren van het begrip ernstig incident:
- Een bijna-botsing die een ontwijkmanoeuvre vereist

om een botsing of een onveilige situatie te voorko-
men.

- Een maar net voorkomen controlled flight into terrain
(CFIT).

- Een voortijdig afgebroken opstijgen van een gesloten
of bezette startbaan of een opstijgen vanaf een der-
gelijke startbaan met marginale separatie van een
hindernis of hindernissen.

- Een landing of poging tot landing op een gesloten of
bezette baan.

- Het duidelijk onder de verwachte prestaties blijven tij-
dens het opstijgen of in de eerste fase van stijgen.

- Brand of rook in de passagiersruimte, in laadruimten,
of brand in de motoren, zelfs indien dergelijke bran-
den worden geblust met blusapparaten.

- Alle voorvallen die het voor noodgevallen bedoelde
gebruik van zuurstof door het stuurhutpersoneel ver-
eisen.

- Structurele gebreken van het vliegtuig of motorweige-
ring die niet als ongeval wordt geclassificeerd.

- Meervoudige storingen in één of meer boordsyste-
men waardoor de besturing van het vliegtuig ernstig
wordt bemoeilijkt.

- Elke situatie tijdens de vlucht waarin een lid van het
stuurhutpersoneel niet in staat is te functioneren.

- Elke brandstofsituatie die melding van een noodsi-
tuatie door de piloot vereist.

- Incidenten tijdens het opstijgen of landen. Incidenten
zoals te kort binnenkomen, te ver binnenkomen of
het afraken van start- of landingsbanen.

- Systeemdefecten, weersomstandigheden, het vlie-
gen buiten de goedgekeurde vluchtzone of andere
gebeurtenissen die het besturen van het vliegtuig
kunnen hebben bemoeilijkt.

- Het uitvallen van meer dan één systeem in een
redundantiesysteem dat verplicht is voor vluchtlei-
ding en navigatie.

c. Incident: voorval, dat geen ongeval is, en dat samen-
hangt met het functioneren van een luchtvaartuig en
afbreuk doet of zou kunnen doen aan een veilige
vluchtuitvoering, of dat een dreiging voor ernstige
schade aan het milieu heeft veroorzaakt. (Hieronder
vallen ook noodlandingen en voorzorgslandingen
waar geen schade of letsel is ontstaan)

9. FORMAT VAN DE MELDING

De onderstaande gegevens dienen te worden geleverd
bij telefonische melding aan de RvTV:

1. DATUM VAN HET VOORVAL (dag,maand,jaar):
2. PLAATS VAN HET VOORVAL:
3. TIJDSTIP VAN HET VOORVAL (uren:minuten):
4. VLIEGTUIGTYPE:
5. REGISTRATIE LUCHTVAARTUIG:
6. NAAM EXPLOITANT/EIGENAAR/VLIEGCLUB: 
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7. NAAM/ADRES/TEL.NR. 
GEZAGVOERDER/INSTRUCTEUR: 

8. SCHADE AAN VLIEGTUIG 
(geen/licht/ernstig/vernield)

9. SCHADE AAN DERDEN (ja/nee): 
10. AANTAL BEMANNINGSLEDEN: 
11. AANTAL PASSAGIERS:
12. AANTAL BEMANNINGSLEDEN DODELIJK

GEWOND: 
13. AANTAL BEMANNINGSLEDEN ERNSTIG

GEWOND: 
14. AANTAL BEMANNINGSLEDEN LICHT GEWOND
15. AANTAL PASSAGIERS DODELIJK GEWOND
16. AANTAL PASSAGIERS ERNSTIG GEWOND 
17. AANTAL PASSAGIERS LICHT GEWOND
18. AANTAL PERSONEN OP DE GROND DODELIJK

GEWOND: 
19. AANTAL PERSONEN OP DE GROND ERNSTIG

GEWOND:
20. AANTAL PERSONEN OP DE GROND LICHT

GEWOND:
21. SOORT VLUCHT:

(privé/passagier/vracht/combi/training/ferry/foto/
sproei/sleep/para/display/overig)

22. FASE VAN DE VLUCHT
(geparkeerd/push-back/taxiën/start/klim/enroute/
manoeuver/hover/daling/circuit/nadering/landing) 

23. KORTE SAMENVATTING:

10. KORTE SAMENVATTING VAN DEZE AIC-B

11. OPMERKINGEN

vervallen: AIC-B 13/98 van 15 juli 1998.

TYPE VOORVAL WAT TE DOEN? ACTIE

ALTIJD DOEN:

Alle voorvallen Inlichten Raad voor de 
Transportveiligheid

Bel: 0900 202 6665

TEVENS DOEN IN GEVAL VAN:

Nood- of voorzorgslanding Havenmeester of 
luchtverkeersdienst inlichten

Bel direct of via LVP

Nood- of voorzorgslanding zonder
schade of letsel

Ontheffing artikel 14 aanvragen 
(“Uitvliegvergunning”)

Bel: 020 50 25 693
(altijd via LVP)

Ongeval (Art. 99 RTL) Z.s.m. RLD inlichten Bel direct of via LVP

Schade aan luchtvaartuig
(Art. 77 RTL)

Schriftelijk melden aan RLD z.s.m.

AIRPROX (Aircraft Proximity) AIRPROX report form invullen 
en opsturen naar ATIC.

z.s.m.
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EXTRACT FOR 
AUTOMATED 
DATA BANK

FIR
NOTAM 

code Traffic Purpose Scope Lower Upper CO-ORDINATES, RADIUS

E H A A Q X X X X M 0 0 0 9 9 9 5 3 1 5 N 0 0 4 3 0 E 1 5 0

A) B) 9 9 0 9 2 3 0 0 0 1 C) P E R M

D) -

E)   ABRIDGED TEXT: Guideline to report aircraft incidents.

F) - G) -






