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(2) de vluchtgegevensschrijver heeft niet voldoende opslagcapaciteit, 

 

(3) de apparatuur die de gegevens genereert, moet worden gewijzigd. 

 

(e) Voor vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa van meer dan 27.000 kg 

hoeven, indien de autoriteit daarmee akkoord gaat, de volgende parameters niet te worden 

opgenomen: 15b van tabel A van bijlage 1 bij OPS 1.720, en 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 

31 van tabel B van bijlage 1, indien aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 

(1) de sensor is niet dadelijk beschikbaar, 

 

(2) de vluchtgegevensschrijver heeft niet voldoende opslagcapaciteit, 

 

(3) de apparatuur die de gegevens genereert, moet worden gewijzigd, 

 

(4) voor navigatiegegevens (NAV frequentie-instelling, DME-afstand, breedtegraad, 

lengtegraad, grondsnelheid en drift) zijn de signalen niet in digitale vorm beschikbaar. 

 

(f) Individuele parameters die door berekening af te leiden zijn van de andere opgenomen 

parameters, hoeven niet te worden opgenomen indien de autoriteit daarmee akkoord gaat. 

 

(g) De gegevens dienen te worden verkregen uit bronnen in het vliegtuig die nauwkeurige 

correlatie met de aan het cockpitpersoneel getoonde informatie mogelijk maakt; 
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(h) De vluchtgegevensschrijver moet beginnen met opnemen voordat het vliegtuig zich op eigen 

kracht kan voortbewegen en moet stoppen zodra het vliegtuig zich niet langer op eigen kracht 

kan voortbewegen. 

 

(i) De vluchtgegevensschrijver moet zijn voorzien van een inrichting waarmee de gegevens-

schrijver in het water kan worden opgespoord. 

 

OPS 1.725 

Vluchtgegevensschrijvers-3 

(Zie bijlage 1 bij OPS 1.725) 

 

(a) De exploitant mag geen gebruik maken van een vliegtuig met turbinemotor(en) waarvoor het 

individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven voor 1 juni 1990 en met 

een maximale gecertificeerde startmassa van meer dan 5.700 kg, tenzij het is voorzien van een 

vluchtgegevensschrijver die gegevens digitaal opneemt en opslaat en waarmee die gegevens 

gemakkelijk uit het opslagmedium kunnen worden opgevraagd. 

 

(b) De vluchtgegevensschrijver moet ten minste de gegevens kunnen bewaren die gedurende de 

laatste 25 gebruiksuren zijn opgenomen. 

 

(c) De vluchtgegevensschrijver dient opnamen met tijdsaanduiding te maken van: 

 

(1) de in tabel A van bijlage 1 bij OPS 1.725 vermelde parameters, 
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(2) voor vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa van meer dan 27.000 kg van 

een type dat voor het eerst na 30 september 1969 als type is gecertificeerd, de extra 

parameters vermeld in 6 tot en met 15b van tabel B van bijlage 1 bij OPS 1.725 van deze 

paragraaf. De volgende parameters hoeven niet te worden opgenomen indien de autoriteit 

hiermee akkoord gaat: 13, 14 en 15b in tabel B van bijlage 1 bij OPS 1.725 indien aan een van 

de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 

(i) de sensor is niet dadelijk beschikbaar, 

 

(ii) de vluchtgegevensschrijver heeft niet voldoende opslagcapaciteit, 

 

(iii) de apparatuur die de gegevens genereert, moet worden gewijzigd, en 

 

(3) Indien de vluchtgegevensschrijver over voldoende capaciteit beschikt, de sensor dadelijk 

beschikbaar is en de apparatuur die de gegevens genereert niet gewijzigd hoeft te worden:  

 

(i) voor vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is 

afgegeven op of na 1 januari 1989 en met een maximale gecertificeerde startmassa van 

meer dan 5.700 kg tot maximaal 27.000 kg, de parameters 6 tot en met 15b van tabel B 

van bijlage 1 bij OPS 1.725; en 

 

(ii) voor vliegtuigen waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst 

werd afgegeven op of na 1 januari 1987 en met een maximale gecertificeerde startmassa 

van meer dan 27.000 kg, de resterende parameters van tabel B van bijlage 1 bij 

OPS 1.725. 
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(d) Individuele parameters die door berekening af te leiden zijn van de andere opgenomen 

parameters, hoeven niet te worden opgenomen indien de autoriteit daarmee akkoord gaat. 

 

(e) De gegevens dienen te worden verkregen uit bronnen in het vliegtuig die nauwkeurige 

correlatie met de aan het cockpitpersoneel getoonde informatie mogelijk maken. 

 

(f) De vluchtgegevensschrijver moet beginnen met opnemen voordat het vliegtuig zich op eigen 

kracht kan voortbewegen en moet stoppen zodra het vliegtuig zich niet langer op eigen kracht 

kan voortbewegen. 

 

(g) De vluchtgegevensschrijver moet zijn voorzien van een inrichting waarmee de gegevens-

schrijver in het water kan worden opgespoord. 

 

OPS 1.727 

Combinatieopnameapparaat 

 

(a) Aan de voorschriften met betrekking tot het cockpitgeluidsopnameapparaat en de vlucht-

gegevensschrijver kan worden voldaan door middel van: 

 

(1) een combinatieopnameapparaat indien het vliegtuig slechts met een cockpit-

geluidsopnameapparaat of met een vluchtgegevensschrijver moet zijn uitgerust; of 

 

(2) een combinatieopnameapparaat indien het vliegtuig met een maximale gecertificeerde 

startmassa van 5700 kg of minder met een cockpitgeluidsopnameapparaat en een 

vluchtgegevensschrijver moet zijn uitgerust; of 
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(3) twee combinatieopnameapparaten indien het vliegtuig met een maximale gecertificeerde 

startmassa van meer dan 5700 kg met een cockpitgeluidsopnameapparaat en een 

vluchtgegevensschrijver moet zijn uitgerust. 

 

(b) Een combinatieopnameapparaat is een vluchtgegevensopnameapparaat dat alle gegevens 

registreert van:  

 

(1) alle mondelinge communicatie en de auditieve omgeving als voorgeschreven in de 

desbetreffende paragraaf inzake het cockpitgeluidsopnameapparaat; en 

 

(2) alle parameters die zijn voorgeschreven in de desbetreffende paragraaf inzake de 

vluchtgegevensschrijver, met dezelfde specificaties als vermeld in die paragrafen.  

 

OPS 1.730 

Zitplaatsen, veiligheidsgordels, veiligheidstuigen en veiligheidstuig voor kinderen 

 

(a) De exploitant mag geen gebruik maken van een vliegtuig tenzij het is uitgerust met: 

 

(1) een zitplaats of ligplaats voor elke persoon van twee jaar of ouder; 

 

(2) een veiligheidsgordel, met of zonder diagonale schouderband, of veiligheidstuig voor 

elke passagierszitplaats bedoeld voor passagiers van twee jaar of ouder; 

 

(3) een aanvullende lusgordel of ander soort veiligheidstuig voor elke zuigeling; 
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(4) tenzij anders bepaald in subparagraaf b), een veiligheidsgordel met schoudertuig voor 

elke cockpitpersoneelsstoel en voor elke stoel naast een pilotenstoel, voorzien van een 

inrichting die het bovenlichaam van de inzittende automatisch tegenhoudt in geval van 

snelle vaartvermindering; 

 

(5) tenzij anders bepaald in subparagraaf b), een veiligheidsgordel met schoudertuig voor 

elke cabinepersoneels- en waarnemersstoel. Dit voorschrift sluit echter niet uit dat 

passagierszitplaatsen worden gebruikt door overtallige cabinepersoneelsleden die 

worden vervoerd; en 

 

(6) cabinepersoneelszitplaatsen in de buurt van de voorgeschreven nooduitgangen op 

vloerniveau, met dien verstande dat andere plaatsen aanvaardbaar zijn indien het voor 

de noodevacuatie van de passagiers beter is dat het cabinepersoneel elders zit. Deze 

zitplaatsen dienen naar voren of naar achteren te zijn gericht onder een hoek van minder 

dan 15° met de langsas van het vliegtuig. 

 

(b) Alle veiligheidsgordels met een schoudertuig dienen voorzien te zijn van een éénpunts-

ontkoppelingsmechanisme. 

 

(c) Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is een veiligheidsgordel met schoudertuig aan te 

brengen, mag in plaats daarvan in vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa 

van niet meer dan 5700 kg een veiligheidsgordel met diagonale schouderband, en in vlieg-

tuigen met een maximale gecertificeerde startmassa van niet meer dan 2730 kg, een veilig-

heidsgordel worden gebruikt. 
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OPS 1.731 

Fasten Seat Belts”- en “No Smoking”-signalen 

 

De exploitant maakt geen gebruik van een vliegtuig waarin niet alle passagierszitplaatsen zichtbaar 

zijn vanuit de cockpit, tenzij het is voorzien van een inrichting om aan alle passagiers en het 

cabinepersoneel aan te geven wanneer de stoelriemen moeten worden vastgemaakt en wanneer 

roken is verboden. 

 

OPS 1.735 

Inwendige deuren en gordijnen 

 

De exploitant maakt geen gebruik van een vliegtuig tenzij de volgende uitrusting is geïnstalleerd. 

 

(a) In een vliegtuig met een maximale goedgekeurde configuratie voor meer dan 19 

passagierszitplaatsen, een deur tussen het passagierscompartiment en het cockpit-

compartiment met daarop een bordje ‘crew only’ en een afsluitmechanisme om te voorkomen 

dat passagiers de deur kunnen openen zonder toestemming van een lid van het 

cockpitpersoneel. 

 

(b) Een inrichting voor het openen van elke deur die het passagierscompartiment scheidt van een 

ander compartiment waarin zich nooduitgangen bevinden. De openingsinrichting dient 

gemakkelijk toegankelijk te zijn. 
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(c) Indien er passagierzitplaatsen zijn waarbij men, om een voorgeschreven nooduitgang te 

bereiken, door een deuropening of gordijn heen moet die/dat de passagierscabine scheidt van 

andere ruimten, dient die deur of dat gordijn in de geopende stand vastgezet te kunnen 

worden. 

 

(d) Een opschrift op elke inwendige deur of naast elk gordijn die/dat toegang geeft tot een 

nooduitgang voor passagiers, om aan te geven dat die deur/dat gordijn in de geopende stand 

vastgezet dient te zijn tijdens de start en landing; en 

 

(e) een hulpmiddel waarmee elk bemanningslid elke deur die normaal toegankelijk is voor 

passagiers en die door passagiers op slot gedaan kan worden, kan openen. 

 

OPS 1.745 

Verbandtrommels voor eerste hulp bij ongevallen 

 

(a) De exploitant mag geen gebruik maken van een vliegtuig tenzij het is voorzien van de 

volgende aantallen verbandtrommels, die gemakkelijk toegankelijk dienen te zijn: 

 

Aantal geïnstalleerde 
passagierszitplaatsen 

Voorgeschreven aantal 
verbandtrommels 

0 tot 99 1 

100 tot 199 2 

200 tot 299 3 

300 en meer 4 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  CS/ld 268 
BIJLAGE DG C III   NL 

(b) De exploitant zorgt ervoor dat verbandtrommels: 

 

(1) periodiek worden geïnspecteerd teneinde zich er, voorzover mogelijk, van te 

vergewissen dat de inhoud in de voor het beoogde gebruik nodige toestand blijft; en 

 

(2) met regelmatige tussenpozen (conform de instructies op de etiketten) of wanneer de 

omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden ververst. 

 

OPS 1.755 

Medisch noodpakket 

 

(a) De exploitant mag geen gebruik maken van een vliegtuig met een maximale goedgekeurde 

configuratie voor meer dan 30 passagierszitplaatsen indien enig punt van de geplande route 

meer dan 60 minuten vliegen (bij de normale kruissnelheid) is verwijderd van een 

luchtvaartterrein waar deskundige medische hulp aanwezig verondersteld mag worden, tenzij 

het vliegtuig is voorzien van een medisch noodpakket. 

 

(b) De gezagvoerder zorgt ervoor dat geneesmiddelen alleen worden toegediend door bevoegde 

artsen, verpleegkundigen of personen met vergelijkbare kwalificaties. 

 

(c) Voorwaarden voor vervoer 

 

(1) Het medisch noodpakket dient stof- en vochtdicht te zijn en zo mogelijk onder 

beveiligde omstandigheden in de cockpit te worden vervoerd; en 
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(2) de exploitant zorgt ervoor dat medische noodpakketten: 

 

(i) periodiek worden geïnspecteerd teneinde zich er, voorzover mogelijk, van te 

vergewissen dat de inhoud in de voor het beoogde gebruik nodige toestand blijft; en 

 

(ii) met regelmatige tussenpozen (conform de instructies op de etiketten) of wanneer de 

omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden ververst. 

 

OPS 1.760 

Eerste-hulpszuurstof 

 

(a) De exploitant mag geen gebruik maken van een vliegtuig met drukcabine, op hoogten van 

meer dan 25 000 ft, wanneer de aanwezigheid van een lid van het cabinepersoneel is 

voorgeschreven, tenzij het is voorzien van een voorraad zuivere zuurstof voor passagiers die 

om fysiologische redenen wellicht zuurstof nodig hebben na het wegvallen van de cabinedruk. 

De hoeveelheid zuurstof wordt berekend op basis van een gemiddeld debiet van ten minste 

drie liter per minuut per persoon bij Standaard Temperatuur Druk Droog (STPD), die 

gedurende de gehele vlucht na wegvallen van de cabinedruk op cabinedrukhoogten van meer 

dan 8000 ft aan ten minste 2% van de vervoerde passagiers, doch in geen geval voor minder 

dan één persoon, geleverd dient te worden. Er dient een voldoende aantal toedienings-

apparaten aanwezig te zijn, doch in geen geval minder dan twee, alsmede een voorziening 

waardoor het cabinepersoneel eveneens gebruik kan maken van de zuurstofvoorraad. 

 

(b) De voor een bepaalde vlucht voorgeschreven hoeveelheid eerste-hulpszuurstof wordt bepaald 

op basis van cabinedrukhoogten en vluchtduur, rekening houdend met de voor elke vlucht en 

route vastgestelde vluchtuitvoeringsprocedures. 
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(c) De geïnstalleerde zuurstofapparatuur moet elke gebruiker kunnen voorzien van ten minste 

vier liter per minuut (STPD). Er mogen voorzieningen worden getroffen om de zuur-

stofstroom te verminderen tot niet minder dan twee liter per minuut (STPD) op elke hoogte. 

 

OPS 1.770 

Aanvullende zuurstof - vliegtuigen met drukcabine 

(Zie bijlage 1 bij OPS 1.770) 

 

(a) Algemeen 

 

(1) De exploitant mag geen gebruik maken van een vliegtuig met drukcabine op 

drukhoogten boven 10 000 ft tenzij het is voorzien van aanvullende zuurstofapparatuur 

die de volgens deze paragraaf voorgeschreven zuurstofvoorraden kan opslaan en 

toedienen. 

 

(2) De voorgeschreven hoeveelheid aanvullende zuurstof wordt bepaald op basis van 

cabinedrukhoogte, vluchtduur en de aanname dat een storing in de cabinedruk optreedt 

op de hoogte of het punt die/dat het meest kritiek is uit het oogpunt van zuurstof-

behoefte, en dat na deze storing het vliegtuig volgens de in het vlieghandboek vermelde 

procedures daalt tot een voor de te vliegen route veilige hoogte waarbij de vlucht veilig 

kan worden voortgezet tot en met de landing. 
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(3) Er wordt aangenomen dat na een storing in de cabinedruk de cabinedrukhoogte gelijk is 

aan de drukhoogte van het vliegtuig, tenzij aan de autoriteit wordt aangetoond dat geen 

enkele waarschijnlijke storing in de cabine of de cabinedrukinstallatie zal leiden tot een 

cabinedrukhoogte gelijk aan de vliegdrukhoogte. Onder deze omstandigheden mag de 

aangetoonde maximumcabinedrukhoogte worden gebruikt als grondslag voor de 

bepaling van de zuurstofvoorraad. 

 

(b) Vereisten inzake zuurstofapparatuur en -voorziening 

 

(1) Leden van het cockpitpersoneel 

 

(i) Elk in de cockpit dienstdoend lid van het cockpitpersoneel dient voorzien te 

worden van aanvullende zuurstof conform bijlage 1. Indien alle in cockpitstoelen 

gezeten personen vanuit de voorraad voor het cockpitpersoneel van zuurstof 

worden voorzien, worden zij voor de zuurstofvoorziening beschouwd als in de 

cockpit dienstdoende leden van het cockpitpersoneel. In een cockpitstoel gezeten 

personen die niet van zuurstof worden voorzien vanuit de voorraad voor het 

cockpitpersoneel, worden voor wat betreft de zuurstofvoorziening beschouwd als 

passagiers. 

 

(ii) Leden van het cockpitpersoneel die niet vallen onder subparagraaf b)(1) i), 

worden voor wat betreft de zuurstofvoorziening beschouwd als passagiers. 

 

(iii) Zuurstofmaskers worden zodanig geplaatst dat zij binnen het directe bereik zijn 

van de leden van het cockpitpersoneel terwijl zij op de hun toegewezen post 

zitten. 
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(iv) Zuurstofmaskers voor gebruik door het cockpitpersoneel in vliegtuigen met drukcabine 

vliegend boven 25 000 ft dienen van een type te zijn dat snel kan worden opgezet. 

 

(2) Cabinepersoneelsleden, extra bemanningsleden en passagiers 

 

(i) Cabinepersoneelsleden en passagiers dienen van zuurstof te worden voorzien conform 

bijlage 1, behalve wanneer subparagraaf v) van toepassing is. Cabinepersoneelsleden 

die worden vervoerd boven het voorgeschreven minimumaantal cabinepersoneelsleden, 

alsmede extra bemanningsleden, worden voor de zuurstofvoorziening beschouwd als 

passagiers. 

 

(ii) Vliegtuigen bestemd voor gebruik op drukhoogten boven 25 000 ft dienen te zijn 

voorzien van voldoende reserve-aansluitpunten en maskers en/of voldoende draagbare 

zuurstofapparaten met maskers voor gebruik door alle voorgeschreven leden van het 

cabinepersoneel. De reserve-aansluitpunten en/of draagbare zuurstofapparaten dienen 

gelijkmatig over de cabine te zijn verdeeld zodat de zuurstof direct beschikbaar is voor 

elk vereist cabinepersoneelslid, ongeacht de plaats waar deze persoon zich bevindt op 

het moment dat de cabinedruk wegvalt. 

 

(iii) Vliegtuigen bestemd voor gebruik op drukhoogten boven 25 000 ft dienen te zijn 

voorzien van zuurstoftoedieningseenheden en daaraan verbonden zuurstofafgiftepunten 

waartoe elke inzittende, waar deze ook gezeten is, direct toegang heeft. Het totale aantal 

toedieningseenheden en aansluitpunten dient ten minste 10% meer te bedragen dan het 

aantal zitplaatsen. De extra installaties dienen gelijkmatig over de cabine te zijn 

verdeeld. 
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(iv) Vliegtuigen bestemd voor gebruik op drukhoogten boven 25 000 ft of die bij gebruik op 

of beneden 25 000 ft niet veilig binnen vier minuten naar 13 000 ft kunnen dalen, en 

waarvoor het individuele bewijs van luchtwaardigheid voor het eerst is afgegeven op of 

na 9 november 1998, dienen te zijn voorzien van automatisch inzetbare zuurstof-

apparatuur die direct ter beschikking staat aan elke inzittende, waar deze ook gezeten is. 

Het totale aantal toedieningseenheden en aansluitpunten dient ten minste 10% meer te 

bedragen dan het aantal zitplaatsen. De extra installaties dienen gelijkmatig over de 

cabine te zijn verdeeld. 

 

(v) De eisen ten aanzien van de zuurstofvoorziening als vermeld in bijlage 1, voor 

vliegtuigen die niet gecertificeerd zijn voor vluchten boven 25 000 ft, mogen worden 

verminderd tot de gehele vliegtijd bij cabinedrukhoogten tussen 10 000 ft en 13 000 ft 

voor alle voorgeschreven leden van het cabinepersoneel en voor ten minste 10% van de 

passagiers indien het vliegtuig op alle punten van de te vliegen route in staat is veilig 

binnen vier minuten te dalen naar een cabinedrukhoogte van 13 000 ft. 

 

OPS 1.775 

Aanvullende zuurstof - vliegtuigen zonder drukcabine 

(Zie bijlage 1 bij OPS 1.775) 

 

(a) Algemeen 

 

(1) De exploitant mag geen gebruik maken van een vliegtuig zonder drukcabine op hoogten 

boven 10 000 ft tenzij het is voorzien van aanvullende zuurstofapparatuur die de 

voorgeschreven zuurstofvoorraden kan opslaan en toedienen. 
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(2) De voorgeschreven hoeveelheid aanvullende zuurstof om te kunnen overleven dient 

voor elke vlucht te worden bepaald op basis van de vlieghoogten en vluchtduur welke 

overeenstemmen met de vluchtuitvoeringsprocedures die voor de desbetreffende soort 

vlucht zijn vastgesteld in het vluchthandboek en met de te vliegen routes, alsmede met 

de in het vluchthandboek vermelde noodprocedures. 

 

(3) Een vliegtuig bestemd voor gebruik op drukhoogten boven 10 000 ft moet zijn voorzien 

van apparatuur die de voorgeschreven zuurstofvoorraden kan opslaan en toedienen. 

 

(b) Voorschriften inzake zuurstofvoorziening 

 

(1) Leden van het cockpitpersoneel. Elk in de cockpit dienstdoend lid van het cockpit-

personeel dient voorzien te worden van aanvullende zuurstof conform bijlage 1. Indien 

alle in cockpitstoelen gezeten personen vanuit de voorraad voor het cockpitpersoneel 

van zuurstof worden voorzien, worden zij voor de zuurstofvoorziening beschouwd als in 

de cockpit dienstdoende leden van het cockpitpersoneel. 

 

(2) Leden van het cabinepersoneel, extra bemanningsleden en passagiers. Leden van het 

cabinepersoneel en passagiers dienen van zuurstof te worden voorzien conform 

bijlage 1. Cabinepersoneelsleden die worden vervoerd boven het voorgeschreven 

minimumaantal cabinepersoneelsleden, alsmede extra bemanningsleden, worden voor 

de zuurstofvoorziening beschouwd als passagiers. 
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OPS 1.780 

Beschermende ademhalingsapparatuur voor de bemanning 

 

(a) De exploitant mag geen gebruik maken van een vliegtuig met drukcabine of een vliegtuig 

zonder drukcabine met een maximale gecertificeerde startmassa van meer dan 5700 kg of een 

maximale goedgekeurde configuratie voor meer dan 19 passagierszitplaatsen, tenzij: 

 

(1) het is voorzien van apparatuur voor het beschermen van de ogen, neus en mond van elk 

in de cockpit dienstdoend lid van het cockpitpersoneel en die gedurende een periode van 

niet minder dan 15 minuten zuurstof kan leveren. De zuurstof voor deze beschermende 

ademhalingsapparatuur (PBE) mag afkomstig zijn van de aanvullende zuurstofbronnen 

die zijn voorgeschreven bij OPS 1.770 (b)(1) of OPS 1.775 (b)(1). Bovendien, als het 

cockpitpersoneel uit meer dan één persoon bestaat en er geen cabinepersoneel aan boord 

is, dient draagbare PBE aan boord te zijn voor het beschermen van de ogen, neus en 

mond van één lid van het cockpitpersoneel en voor het leveren van ademhalingsgas 

gedurende een periode van niet minder dan 15 minuten; en 

 

(2) het is voorzien van voldoende draagbare PBE voor het beschermen van de ogen, neus 

en mond van alle voorgeschreven leden van het cabinepersoneel en voor het leveren van 

ademhalingsgas gedurende een periode van niet minder dan 15 minuten. 

 

(b) PBE bestemd voor gebruik door het cockpitpersoneel dient in de cockpit te zijn geplaatst en 

gemakkelijk bereikbaar te zijn voor onmiddellijk gebruik door elk lid van het voorgeschreven 

cockpitpersoneel op de hem toegewezen post. 

 

(c) PBE bestemd voor gebruik door cabinepersoneel dient geïnstalleerd te zijn in de directe 

nabijheid van de post van elk lid van het voorgeschreven cabinepersoneel. 
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(d) Een extra, gemakkelijk bereikbare, draagbare PBE dient aanwezig te zijn bij of in de buurt 

van de handbrandblusapparaten die zijn voorgeschreven bij OPS 1.790 (c) en (d), met dien 

verstande dat als de brandblusser zich in een vrachtcompartiment bevindt, de PBE buiten dat 

compartiment doch dicht bij de ingang daarvan bevestigd moet zijn. 

 

(e) Bij het gebruik mag de PBE de communicatie als voorgeschreven bij OPS 1.685, OPS 1.690, 

OPS 1.810 en OPS 1.850 niet verhinderen. 

 

OPS 1.790 

Handbrandblusapparaten 

 

De exploitant mag geen gebruik maken van een vliegtuig tenzij dit is voorzien van hand-

brandblusapparaten voor gebruik in bemannings- en passagierscompartimenten en, voorzover van 

toepassing, vrachtruimten en boordkeukens volgens onderstaande voorschriften. 

 

(a) Het soort en de hoeveelheid blusmiddel dienen geschikt te zijn voor de soorten brand die 

kunnen optreden in het compartiment waarvoor de blusser is bestemd en dienen, voor 

personencompartimenten, de kans op vorming van giftige gasconcentraties zoveel mogelijk te 

beperken. 

 

(b) Ten minste één handbrandblusapparaat dat Halon 1211 (broomchloordifluor-methaan, 

CBrClF2) of een gelijkwaardig blusmiddel gebruikt, dient op een gemakkelijk bereikbare 

plaats in de cockpit te zijn geplaatst voor gebruik door het cockpitpersoneel. 

 

(c) Ten minste één handbrandblusapparaat dient te zijn geplaatst in of in de directe nabijheid van 

elke boordkeuken die niet op het hoofd-passagiersdek is gelegen. 
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(d) Ten minste één gemakkelijk bereikbaar handbrandblusapparaat dient beschikbaar te zijn voor 

gebruik in elk Klasse A- of Klasse B-vracht- of bagageruim en in elk Klasse E-vrachtruim dat 

toegankelijk is voor bemanningsleden tijdens de vlucht; en 

 

(e) ten minste het volgende aantal handbrandblusapparaten dient gemakkelijk bereikbaar in het 

(de) passagierscompartiment(en) te zijn geplaatst: 

 

Maximale goedgekeurde configuratie voor 
passagierszitplaatsen 

Aantal blussers 

7 tot 30 1 

31 tot 60 2 

61 tot 200 3 

201 tot 300 4 

301 tot 400 5 

401 tot 500 6 

501 tot 600 7 

601 of meer 8 

 

Als er meer dan twee blussers zijn voorgeschreven, moeten deze gelijkmatig over het 

passagierscompartiment zijn verdeeld. 
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(f) Ten minste één van de voorgeschreven brandblussers in het passagierscompartiment van een 

vliegtuig met een maximale goedgekeurde configuratie voor ten minste 31 en niet meer dan 

60 passagierszitplaatsen, en ten minste twee van de brandblussers in het 

passagierscompartiment van een vliegtuig met een maximale goedgekeurde configuratie voor 

61 of meer passagierszitplaatsen dient Halon 1211 (broomchloordifluormethaan, CBrClF2) of 

een gelijkwaardig blusmiddel te bevatten. 

 

OPS 1.795 

Bijlen en breekijzers 

 

(a) De exploitant mag geen gebruik maken van een vliegtuig met een maximale gecertificeerde 

startmassa van meer dan 5700 kg of een maximale goedgekeurde configuratie voor meer dan 

negen passagierszitplaatsen, tenzij het is voorzien van ten minste één bijl of breekijzer, in de 

cockpit geplaatst. Indien de maximale goedgekeurde configuratie meer dan 200 bedraagt, 

dient een extra bijl of breekijzer te worden meegevoerd en in of in de omgeving van de 

achterste boordkeuken te worden geplaatst. 

 

(b) Bijlen en breekijzers die in het passagierscompartiment zijn geplaatst, mogen niet zichtbaar 

zijn voor de passagiers. 
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OPS 1.800 

Markering van openhakplaatsen 

 

De exploitant zorgt ervoor dat, indien bepaalde delen van de romp zijn gemarkeerd als zijnde 

geschikt om in geval van nood te worden opengehakt door reddingsploegen, deze delen zijn 

gemarkeerd als hieronder beschreven. De kleur van deze merktekens is rood of geel, en indien 

nodig zijn zij van een witte rand voorzien zodat zij afsteken tegen de achtergrond. Indien de 

onderlinge afstand tussen hoekmerktekens meer dan twee meter bedraagt, worden hier tussen lijnen 

van 9 cm x 3 cm zodanig aangebracht dat de afstand tussen twee opeenvolgende merktekens niet 

meer dan twee meter bedraagt. 

 

 
 

 

OPS 1.805 

Hulpmiddelen voor noodevacuatie 

 

(a) De exploitant mag geen gebruik maken van een vliegtuig met passagiersnooduitgangen 

waarvan de drempelhoogte: 

 

(1) meer dan 1,83 m (6 ft) boven de grond ligt als het vliegtuig op de grond staat met het 

onderstel uit; of 
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(2) meer dan 1,83 meter (6 ft) boven de grond zou liggen na het bezwijken, of niet uit-

klappen, van een of meer poten van het onderstel en waarvoor de eerste aanvraag voor 

een typecertificaat is ingediend op of na 1 april 2000, 

 

tenzij elke uitgang waarop subparagraaf (1) of (2) betrekking heeft, is voorzien van 

apparatuur of inrichtingen die de passagiers en bemanning in staat stellen in geval van 

nood veilig de grond te bereiken. 

 

(b) Deze apparatuur of inrichtingen behoeven niet aanwezig te zijn bij uitgangen boven vleugels 

indien de op de vliegtuigconstructie als eindpunt van de vluchtroute aangewezen plek minder 

dan 1,83 m (6 ft) boven de grond ligt terwijl het vliegtuig op de grond staat, met het onderstel 

uit en de kleppen in de startstand, ofwel in de landingsstand als deze hoger boven de grond 

ligt. 

 

(c) In vliegtuigen waarvoor een aparte nooduitgang voor de bemanning is vereist en: 

 

(1) waarbij het laagste punt van de nooduitgang meer dan 1,83 m (6 ft) boven de grond ligt 

met het onderstel uit; of, 

 

(2) waarvoor de eerste aanvraag voor een typecertificaat is ingediend op of na 1 april 2000, 

en waarbij het laagste punt van de nooduitgang meer dan 1,83 meter (6 f) boven de 

grond zou liggen na het bezwijken, of niet uitklappen, van een of meer poten van het 

onderstel, 

 

dient een inrichting aanwezig te zijn waarmee alle leden van het cockpitpersoneel in 

geval van nood veilig naar de grond kunnen afdalen. 
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OPS 1.810 

Megafoons 

 

(a) De exploitant mag geen gebruik maken van een vliegtuig met een maximale goedgekeurde 

configuratie voor meer dan 60 passagierszitplaatsen dat een of meer passagiers vervoert tenzij 

het is voorzien van draagbare, op batterijen werkende megafoons voor gebruik door 

bemanningsleden tijdens een noodevacuatie, in de volgende hoeveelheden. 

 

(1) Voor elk passagiersdek: 

 

Configuratie voor 
passagierszitplaatsen 

Voorgeschreven 
aantal megafoons 

61 tot 99 1 

100 of meer 2 

 

(2) Voor vliegtuigen met meer dan een passagiersdek is, in alle gevallen waarin de totale 

configuratie meer dan 60 passagierszitplaatsen bedraagt, ten minste één megafoon 

voorgeschreven. 
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OPS 1.815 

Noodverlichting 

 

(a) De exploitant mag geen passagiers vervoeren met een vliegtuig met een maximale 

goedgekeurde configuratie voor meer dan negen passagierszitplaatsen, tenzij het is voorzien 

van een noodverlichtingsinstallatie met een eigen stroomvoorziening, als hulpmiddel bij het 

ontruimen van het vliegtuig. De noodverlichtingsinstallatie dient het volgende te omvatten: 

 

(1) Voor vliegtuigen met een maximale goedgekeurde configuratie voor meer dan 19 

passagierszitplaatsen: 

 

(i) bronnen voor algemene verlichting van de cabine; 

 

(ii) binnenverlichting in de omgeving van nooduitgangen op vloerhoogte; en 

 

(iii) verlichte opschriften ter markering en aanwijzing van nooduitgangen. 

 

(iv) Voor vliegtuigen waarvoor het typecertificaat of gelijkwaardig document is 

aangevraagd vóór 1 mei 1972, en tijdens het vliegen bij nacht, noodverlichting 

aan de buitenzijde van het vliegtuig bij alle uitgangen boven de vleugel, en bij alle 

uitgangen waar hulpmiddelen voor het afdalen naar de grond zijn vereist. 

 

(v) Voor vliegtuigen waarvoor het typecertificaat of gelijkwaardig document is 

aangevraagd op of na 1 mei 1972, en tijdens het vliegen bij nacht, noodverlichting 

aan de buitenzijde van het vliegtuig bij alle passagiersnooduitgangen. 
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(vi) Voor vliegtuigen waarvoor het typecertificaat voor het eerst op of na 1 januari 

1958 is afgegeven, een vloernabij vluchtroutemarkeringssysteem in het (de) 

passagierscompartiment(en). 

 

(2) Voor vliegtuigen met een maximale goedgekeurde configuratie voor 19 passagiers-

zitplaatsen of minder en die gecertificeerd zijn volgens de certificeringsspecificaties in 

CS-25 of CS-23: 

 

(i) bronnen voor algemene verlichting van de cabine; 

 

(ii) binnenverlichting in de omgeving van nooduitgangen; en 

 

(iii) verlichte opschriften ter markering en aanwijzing van nooduitgangen. 

 

(3) Voor vliegtuigen met een maximale goedgekeurde configuratie voor 19 passagiers-

zitplaatsen of minder en die niet gecertificeerd zijn volgens de certificeringsspecificaties 

in CS-25 of CS-23: bronnen voor algemene verlichting van de cabine. 

 

(b) De exploitant mag bij nacht geen passagiers vervoeren met een vliegtuig met een maximale 

goedgekeurde configuratie voor negen passagierszitplaatsen of minder tenzij de cabine is 

voorzien van een bron voor algemene verlichting als hulpmiddel bij het ontruimen van het 

vliegtuig. Het systeem mag gebruik maken van lichtkoepels of andere lichtbronnen die reeds 

in het vliegtuig zijn geïnstalleerd en die blijven werken nadat de accu van het vliegtuig is 

uitgeschakeld. 
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OPS 1.820 

Automatische plaatsaanduidende noodzender 

 

(a) De exploitant mag geen gebruik maken van een vliegtuig waarvoor het eerste bewijs van 

luchtwaardigheid op of na 1 januari 2002 is afgegeven tenzij het is uitgerust met een 

automatische plaatsaanduidende noodzender (ELT) die op 121,5 MHz en 460 MHz kan 

zenden. 

 

(b) De exploitant mag geen gebruik maken van een vliegtuig waarvoor het eerste bewijs van 

luchtwaardigheid voor 1 januari 2002 is afgegeven tenzij het is uitgerust met een ELT-type 

dat in staat is op 121,5 MHz en 460 MHz kan zenden. 

 

(c) De exploitant zorgt ervoor dat alle ELTs die op 460 MHz kunnen zenden gecodeerd worden 

volgens ICAO bijlage 10 en ingeschreven worden bij de nationale instantie die belast is met 

zoek- en reddingsoperaties, of een andere daartoe aangewezen instantie. 

 

OPS 1.825 

Zwemvesten 

 

(a) Landvliegtuigen. De exploitant mag geen gebruik maken van een landvliegtuig: 

 

(1) boven water en op meer dan 50 nm afstand van de kust; of 
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(2) indien de start of landing plaatsvindt op een luchtvaartterrein waar de start- of 

naderingsvliegbaan zodanig boven water is gelegen dat er bij een ongeval een grote 

kans bestaat dat een noodlanding op het water moet worden gemaakt,  

 

tenzij het is voorzien van zwemvesten met opsporingslicht voor elke persoon aan boord. Elk 

zwemvest dient te zijn opgeborgen op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is vanuit de 

zit- of ligplaats van de persoon voor wie het is bedoeld. Zwemvesten voor zuigelingen 

mogen worden vervangen door andere goedgekeurde drijfmiddelen voorzien van 

opsporingslicht. 

 

(b) Water- en amfibievliegtuigen. De exploitant mag geen gebruik maken van een water- of 

amfibievliegtuig tenzij het is voorzien van zwemvesten met een opsporingslicht, voor elke 

persoon aan boord. Elk zwemvest dient te zijn opgeborgen op een plaats die gemakkelijk 

bereikbaar is vanuit de zit- of ligplaats van de persoon voor wie het is bedoeld. Zwemvesten 

voor zuigelingen mogen worden vervangen door andere goedgekeurde drijfmiddelen voorzien 

van opsporingslicht. 

 

OPS 1.830 

Reddingsvlotten en overlevings-ELT’s voor langere vluchten boven water 

 

(a) De exploitant mag geen vluchten over water uitvoeren als de afstand tot een stuk land dat 

geschikt is voor een noodlanding groter is dan overeenkomt met: 

 

(1) 120 minuten bij kruissnelheid, of 400 nm als dit minder is, voor vliegtuigen die, na 

uitval van de kritieke motor(en) op enig punt van de route of geplande uitwijkroutes, in 

staat zijn door te vliegen naar een luchtvaartterrein; of 
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(2) 30 minuten bij kruissnelheid of 100 nm als dit minder is, voor alle andere vliegtuigen, 

tenzij de in subparagrafen b) en c) omschreven uitrusting aan boord is. 

 

(b) Voldoende reddingsvlotten voor alle personen aan boord. Tenzij extra vlotten van voldoende 

capaciteit aanwezig zijn, dienen het drijfvermogen en de zitruimte boven de nominale 

capaciteit van de vlotten voldoende te zijn om alle inzittenden van het vliegtuig te kunnen 

herbergen bij verlies van één vlot van de grootste nominale capaciteit. De reddingsvlotten 

dienen te zijn voorzien van: 

 

(1) een opsporingslicht; en 

 

(2) de voor de uit voeren vlucht aangewezen levensreddende uitrusting, met inbegrip van 

middelen om in leven te blijven; en 

 

(c) ten minste twee automatische plaatsaanduidende noodzenders voor overlevenden (ELT-S) die 

kunnen uitzenden op de noodfrequenties voorgeschreven in ICAO bijlage 10, deel V, 

hoofdstuk 2. 

 

OPS 1.835 

Overlevingsuitrusting 

 

De exploitant mag geen vluchten uitvoeren over gebieden waar opsporing en redding bijzonder 

moeilijk zouden zijn tenzij het vliegtuig is voorzien van de volgende uitrusting: 

 

(a) Signaaluitrusting waarmee de in ICAO bijlage 2 beschreven pyrotechnische noodsignalen 

kunnen worden gemaakt. 
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(b) Ten minste één automatische plaatsaanduidende noodzender voor overlevenden (ELT-S) die 

kan zenden op de noodfrequenties voorgeschreven in ICAO bijlage 10, deel V, hoofdstuk 2; 

en 

 

(c) Extra overlevingsuitrusting voor de te vliegen route, rekening houdend met het aantal 

personen aan boord; 

 

met dien verstande dat de in subparagraaf c) genoemde uitrusting niet aan boord hoeft te zijn 

als het vliegtuig ofwel: 

 

(1) binnen een afstand blijft tot een gebied waar opsporing en redding niet bijzonder 

moeilijk is die overeenkomt met: 

 

(i) 120 minuten bij kruissnelheid bij één uitgevallen motor voor vliegtuigen die, na 

uitval van de kritieke motor(en) op enig punt van de route of geplande uitwijk-

routes, in staat zijn door te vliegen naar een luchtvaartterrein; of 

 

(ii) 30 minuten bij kruissnelheid voor alle andere vliegtuigen, 

 

of, 

 

(2) voor vliegtuigen gecertificeerd volgens de certificeringsspecificaties van CS-25 of 

gelijkwaardig, binnen een afstand blijft van een gebied dat geschikt is voor het maken 

van een noodlanding overeenkomend met 90 minuten bij kruissnelheid. 
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OPS 1.840 

Uitrusting water- en amfibievliegtuigen (diversen) 

 

(a) De exploitant mag geen gebruik maken van een water- of amfibievliegtuig op water tenzij het 

is voorzien van: 

 

(1) een anker en andere uitrusting die nodig is voor het aanmeren, verankeren of manoeu-

vreren van het vliegtuig op water, conform de grootte, het gewicht en de manoeuvreer-

eigenschappen van het vliegtuig; en 

 

(2) uitrusting om de geluidssignalen te kunnen produceren die zijn voorgeschreven in de 

internationale regels voor het voorkomen van aanvaringen op zee, waar van toepassing. 

 

Bijlage 1 bij OPS 1.715 

Vluchtgegevensopnemers - 1 - Lijst van op te nemen parameters 

 

Tabel A1 - Vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa van meer dan 5700 kg 

 

Noot: Het nummer in de linkerkolom komt overeen met de serienummers in EUROCAE-

document ED 55 

 

NR. PARAMETER 

 

1 TIJD OF RELATIEVE TIJDSAANDUIDING 

 

2 DRUKHOOGTE 
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3 AANGEWEZEN VLIEGSNELHEID 

 

4 KOERS 

 

5 NORMALE VERSNELLING 

 

6 LANGSHELLING 

 

7 DWARSHELLING 

 

8 MANUELE BEDIENING RADIOCOMMUNICATIEAPPARATUUR 

 

9 STUWKRACHT/VERMOGEN OP ELKE MOTOR EN STAND VAN DE 

BEDIENINGSHENDEL IN DE COCKPIT, INDIEN VAN TOEPASSING 

 

10 STAND ACHTERLIJSTKLEP OF COCKPITBEDIENINGSORGAAN 

 

11 STAND NEUSKLEP OF COCKPITBEDIENINGSORGAAN 

 

12 STAND STUWKRACHTOMKERING 

 

13 STAND STROMINGSVERSTOORDERS EN/OF REMKLEPPEN 

 

14 TOTALE TEMPERATUUR OF BUITENLUCHTTEMPERATUUR 

 

15 AUTOMATISCHE PILOOT, AUTOTHROTTLE EN STAND EN INSCHAKELING VAN 

HET AFCS 

 

16 LONGITUDINALE VERSNELLING (LENGTEAS) 

 

17 ZIJDELINGSE VERSNELLING 
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Tabel A2 - Vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa van 5700 kg of minder 

 

Noot:  Het nummer in de linkerkolom komt overeen met de serienummers in EUROCAE-

document ED 55 

 

NR. PARAMETER 

 

1 TIJD OF RELATIEVE TIJDSAANDUIDING 

 

2 DRUKHOOGTE 

 

3 AANGEWEZEN VLIEGSNELHEID 

 

4 KOERS 

 

5 NORMALE VERSNELLING 

 

6 LANGSHELLING 

 

7 DWARSHELLING 

 

8 MANUELE BEDIENING RADIOCOMMUNICATIEAPPARATUUR 

 

9 STUWKRACHT/VERMOGEN OP ELKE MOTOR EN STAND VAN DE 

BEDIENINGSHENDEL IN DE COCKPIT, INDIEN VAN TOEPASSING 
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10 STAND ACHTERLIJSTKLEP OF COCKPITBEDIENINGSORGAAN 

 

11 STAND NEUSKLEP OF COCKPITBEDIENINGSORGAAN 

 

12 STAND STUWKRACHTOMKERING 

 

13 STAND STROMINGSVERSTOORDERS EN/OF REMKLEPPEN 

 

14 TOTALE TEMPERATUUR OF BUITENLUCHTTEMPERATUUR 

 

15 INSCHAKELING AUTOPILOT/AUTOTHROTTLE 

 

16 INVALSHOEK (INDIEN GESCHIKTE SENSOR BESCHIKBAAR) 

 

17 LONGITUDINALE VERSNELLING (LENGTEAS) 
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Tabel B - Aanvullende parameters voor vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa 

van meer dan 27 000 kg 

 

Noot: Het nummer in de linkerkolom komt overeen met de serienummers in EUROCAE-document 

ED 55 

 

NR. PARAMETER 

 

18 PRIMAIRE BESTUURSINRICHTINGEN - GEGEVENSINVOER DOOR 

STUURVLAKSTANDAANWIJZER EN/OF DOOR PILOOT (LANGSHELLING, 

DWARSHELLING, GIERING) 

 

19 LANGSHELLINGTRIMSTAND 

 

20 RADIOHOOGTE 

 

21 VERTICALE KOERSLIJNAFWIJKING (ILS-GLIJPAD OF MLS-HOOGTE) 

 

22 HORIZONTALE KOERSLIJNAFWIJKING (ILS-KOERSLIJNBAKENSTRAAL OF MLS-

AZIMUT)  

 

23 PASSEREN VAN EEN MERKBAKEN 

 

24 WAARSCHUWINGEN 
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25 GERESERVEERD (AANBEVOLEN: NAVIGATIEONTVANGERFREQUENTIE-

INSTELLING) 

 

26 GERESERVEERD (AANBEVOLEN: DME-AFSTAND) 

 

27 STAND LANDINGSGESTELINTREKSCHAKELAAR OF LUCHT-GRONDSTATUS 

 

28 GRONDNADERINGSWAARSCHUWINGSSYSTEEM 

 

29 INVALSHOEK 

 

30 LAGEDRUKWAARSCHUWING (HYDRAULISCH EN PNEUMATISCH VERMOGEN)  

 

31 GRONDSNELHEID 

 

32 LANDINGSGESTEL OF STAND BEDIENINGSORGAAN 
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Tabel C - Vliegtuigen met elektronische displaysystemen 

 

Noot:  Het nummer in de linkerkolom komt overeen met de serienummers in EUROCAE-

document ED 55 tabel A1.5 

 

NR. NR. PARAMETER 

 

33 6 GESELECTEERDE BAROMETRISCHE SCHAALVERDELING (ELKE 

PILOTENPOST) 

 

34  7 GESELECTEERDE HOOGTE 

 

35  8 GESELECTEERDE SNELHEID 

 

36 9 GESELECTEERDE MACH 

 

37  10 GESELECTEERDE VERTICALE SNELHEID 

 

38  11 GESELECTEERDE KOERS 

 

39  12 GESELECTEERDE VLIEGBAAN 

 

40  13 GESELECTEERDE BESLISSINGSHOOGTE 

 

41  14 WEERGAVEFORMAAT EFIS-GEGEVENS  

 

42  15 WEERGAVEFORMAAT OP MULTIFUNCTIONEEL SCHERM VOOR MOTOR- 

EN WAARSCHUWINGSGEGEVENS 
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Bijlage 1 bij OPS 1.720 

Vluchtgegevensopnemers - 2 - Lijst van op te nemen parameters 

 

Tabel A - Vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa van meer dan 5700 kg 

 

NR. PARAMETER 

 

1 TIJD OF RELATIEVE TIJDSAANDUIDING 

 

2 DRUKHOOGTE 

 

3 AANGEWEZEN VLIEGSNELHEID 

 

4 KOERS 

 

5 NORMALE VERSNELLING 

 

6 LANGSHELLING 

 

7 DWARSHELLING 

 

8 MANUELE BEDIENING RADIOCOMMUNICATIEAPPARATUUR, TENZIJ ER EEN 

ANDER MIDDEL IS VOORZIEN OM VLUCHTGEGEVENSOPNAMEN EN 

COCKPITGELUIDSOPNAMEN TE SYNCHRONISEREN 

 

9 VERMOGEN OP ELKE MOTOR 
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10 STAND ACHTERLIJSTKLEP OF COCKPITBEDIENINGSORGAAN 

 

11 STAND NEUSKLEP OF COCKPITBEDIENINGSORGAAN 

 

12 STAND STUWKRACHTOMKERING (ALLEEN VOOR VLIEGTUIGEN MET 

STRAALTURBINEMOTOREN) 

 

13 STAND STROMINGSVERSTOORDERS EN/OF REMKLEPPEN 

 

14 BUITENLUCHTTEMPERATUUR OF TOTALE LUCHTTEMPERATUUR 

 

15a INSCHAKELING AUTOPILOT 

 

15b AFSTELLING AUTOPILOT, INSCHAKELING EN AFSTELLING AUTOTHROTTLE- 

EN AFCS-SYSTEMEN 
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Tabel B - Aanvullende parameters voor vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa 

van meer dan 27 000 kg 

 

NR. PARAMETER 

 

16 LONGITUDINALE VERSNELLING 

 

17 ZIJDELINGSE VERSNELLING 

 

18 PRIMAIRE BESTUURSINRICHTINGEN - GEGEVENSINVOER DOOR 

STUURVLAKSTANDAANWIJZER EN/OF DOOR PILOOT (LANGSHELLING, 

DWARSHELLING EN GIERING) 

 

19 LANGSHELLINGTRIMSTAND 

 

20 RADIOHOOGTE 

 

21 AFWIJKING TEN OPZICHTE VAN HET GLIJPAD 

 

22 AFWIJKING TEN OPZICHTE VAN DE KOERSLIJNBAKENSTRAAL 

 

23 PASSEREN VAN EEN MERKBAKEN 

 

24 HOOFDWAARSCHUWINGSSIGNAAL 

 

25 NAV 1 EN NAV 2 FREQUENTIE-INSTELLING 
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26 DME 1- EN DME 2-AFSTAND  

 

27 STAND LANDINGSGESTELINTREKSCHAKELAAR 

 

28 GRONDNADERINGSWAARSCHUWINGSSYSTEEM 

 

29 INVALSHOEK 

 

30 HYDRAULIEK, ELK SYSTEEM (LAGE DRUK) 

 

31 NAVIGATIEGEGEVENS 

 

32 LANDINGSGESTEL OF STAND BEDIENINGSORGAAN 
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Bijlage 1 bij OPS 1.725 

 

Vluchtgegevensopnemers - 3 - Lijst van op te nemen parameters 

 

Tabel A - Vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa van meer dan 5700 kg 

 

NR. PARAMETER 

 

1 TIJD OF RELATIEVE TIJDSAANDUIDING 

 

2 DRUKHOOGTE 

 

3 AANGEWEZEN VLIEGSNELHEID 

 

4 KOERS 

 

5 NORMALE VERSNELLING 
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Tabel B - Aanvullende parameters voor vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa 

van meer dan 27 000 kg 

 

NR. PARAMETER 

 

6 LANGSHELLING 

 

7 DWARSHELLING 

 

8 MANUELE BEDIENING RADIOCOMMUNICATIEAPPARATUUR, TENZIJ ER EEN 

ANDER MIDDEL IS VOORZIEN OM VLUCHTGEGEVENSOPNAMEN EN 

COCKPITGELUIDSOPNAMEN TE SYNCHRONISEREN 

 

9 VERMOGEN OP ELKE MOTOR 

 

10 STAND ACHTERLIJSTKLEP OF COCKPITBEDIENINGSORGAAN 

 

11 STAND NEUSKLEP OF COCKPITBEDIENINGSORGAAN 

 

12 STAND STUWKRACHTOMKERING (ALLEEN VOOR VLIEGTUIGEN MET 

STRAALTURBINEMOTOREN) 

 

13 STAND STROMINGSVERSTOORDERS EN/OF REMKLEPPEN 

 

14 BUITENLUCHTTEMPERATUUR OF TOTALE LUCHTTEMPERATUUR 

 

15a INSCHAKELING AUTOPILOT 
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15b AFSTELLING AUTOPILOT, INSCHAKELING EN AFSTELLING AUTOTHROTTLE- 

EN AFCS-SYSTEMEN 

 

16 LONGITUDINALE VERSNELLING 

 

17 ZIJDELINGSE VERSNELLING 

 

18 PRIMAIRE BESTUURSINRICHTINGEN - GEGEVENSINVOER DOOR 

STUURVLAKSTANDAANWIJZER EN/OF DOOR PILOOT (LANGSHELLING, 

DWARSHELLING EN GIERING) 

 

19 LANGSHELLINGTRIMSTAND 

 

20 RADIOHOOGTE 

 

21 AFWIJKING TEN OPZICHTE VAN HET GLIJPAD 

 

22 AFWIJKING TEN OPZICHTE VAN DE KOERSLIJNBAKENSTRAAL 

 

23 PASSEREN VAN EEN MERKBAKEN 

 

24 HOOFDWAARSCHUWINGSSIGNAAL 

 

25 NAV 1 EN NAV 2 FREQUENTIE-INSTELLING 

 

26 DME 1- EN DME 2-AFSTAND  
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27 STAND LANDINGSGESTELINTREKSCHAKELAAR 

 

28 INSTALLATIE TER VOORKOMING VAN BOTSINGEN MET HET TERREIN 

 

29 INVALSHOEK 

 

30 HYDRAULIEK, ELK SYSTEEM (LAGE DRUK) 

 

31 NAVIGATIEGEGEVENS (BREEDTEGRAAD, LENGTEGRAAD, GRONDSNELHEID 

EN DRIFTHOEK) 

 

32 LANDINGSGESTEL OF STAND BEDIENINGSORGAAN 
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Bijlage 1 bij OPS 1.770 

Zuurstof - Minimumeisen voor aanvullende zuurstof voor vliegtuigen met drukcabine tijdens en 

direct na een nooddaling 

 

Tabel 1 

a) b) 

VOORRAAD VOOR: DUUR EN CABINEDRUKHOOGTE 

1. Alle personeelsleden 

die zijn gezeten op 

cockpitstoelen en in de 

cockpit dienst doen 

De gehele vliegduur wanneer de cabinedrukhoogte meer is dan 

13 000  ft en de gehele vliegduur wanneer de cabinedrukhoogte meer 

dan 10 000 ft doch niet meer dan 13 000 ft bedraagt na de eerste 30 

minuten op die hoogten, doch in ieder geval niet minder dan: 

i) 30 minuten voor vliegtuigen die gecertificeerd zijn om te vliegen 

op hoogten tot 25 000 ft (Noot 2) 

ii) twee uur voor vliegtuigen die gecertificeerd zijn om te vliegen op 

hoogten boven 25 000 ft (Noot 3) 

2. Alle leden van het 

voorgeschreven cabine-

personeel 

De gehele vliegduur wanneer de cabinedrukhoogte meer is dan 

13 000 ft doch niet minder dan 30 minuten (Noot 2), en de gehele 

vliegduur wanneer de cabinedrukhoogte meer is dan 10 000 ft doch 

niet meer dan 13 000 ft na de eerste 30 minuten op deze hoogten. 

3. 100% van de passagiers 

(Noot 5) 

De gehele vliegduur wanneer de cabinedrukhoogte meer is dan 

15 000 ft doch niet minder dan 10 minuten (Noot 4). 

4. 30% van de passagiers 

(Noot 5) 

De gehele vliegduur wanneer de cabinedrukhoogte meer is dan 

14 000 ft doch niet meer dan 15 000 ft. 

5. 10% van de passagiers 

(Noot 5) 

De gehele vliegduur wanneer de cabinedrukhoogte meer is dan 

10 000 ft doch niet meer dan 14 000 ft na de eerste 30 minuten op 

deze hoogten. 
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Noot 1. De aanwezige voorraad dient rekening te houden met de cabinedrukhoogte en de 

daalcurve voor de betreffende routes. 

 

Noot 2. De voorgeschreven minimumvoorraad is de hoeveelheid zuurstof die nodig is voor een 

daling bij constante daalsnelheid vanaf de hoogste gecertificeerde vlieghoogte van het 

vliegtuig tot 10 000 ft in 10 minuten en gevolgd door 20 minuten op 10 000 ft. 

 

Noot 3. De voorgeschreven minimumvoorraad is de hoeveelheid zuurstof die nodig is voor een 

daling bij constante daalsnelheid vanaf de hoogste gecertificeerde vlieghoogte van het 

vliegtuig tot 10 000 ft in 10 minuten en gevolgd door 110 minuten op 10 000 ft. De 

zuurstof voorgeschreven in OPS 1.780 (a)(1) mag worden meegeteld bij het bepalen van 

de voorgeschreven voorraad. 

 

Noot 4. De voorgeschreven minimumvoorraad is de hoeveelheid zuurstof die nodig is voor een 

daling bij constante daalsnelheid vanaf de hoogste gecertificeerde vlieghoogte van het 

vliegtuig tot 15 000 ft. 

 

Noot 5. Voor de toepassing van deze tabel wordt met ‘passagiers’ bedoeld de werkelijk 

vervoerde passagiers met inbegrip van zuigelingen. 
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Bijlage 1 bij OPS 1.775 

Aanvullende zuurstof voor vliegtuigen zonder drukcabine 

 

Tabel 1 

a) b) 

VOORRAAD VOOR: DUUR EN DRUKHOOGTE 

1. Alle 

personeelsleden die 

zijn gezeten op 

cockpitstoelen en in de 

cockpit dienst doen 

De gehele vliegduur bij drukhoogten boven 10 000 ft. 

2. Alle leden van het 

voorgeschreven 

cabinepersoneel 

De gehele vliegduur bij drukhoogten boven 13 000 ft en voor 

elke periode van meer dan 30 minuten bij drukhoogten boven 

10 000 ft doch niet hoger dan 13 000 ft. 

3. 100% van de 

passagiers (zie Noot) 

De gehele vliegduur bij drukhoogten boven 13 000 ft. 

4. 10% van de 

passagiers (zie Noot) 

De gehele vliegduur na 30 minuten bij drukhoogten boven 

10 000 ft doch niet meer dan 13 000 ft. 

 

Noot: Voor de toepassing van deze tabel wordt met ‘passagiers’ bedoeld de werkelijk 

vervoerde passagiers met inbegrip van zuigelingen onder de twee jaar. 
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SUBDEEL L 

COMMUNICATIE- EN NAVIGATIEAPPARATUUR 

 

OPS 1.845 

Algemene inleiding 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat niet aan een vlucht wordt begonnen tenzij de in dit subdeel 

voorgeschreven communicatie- en navigatieapparatuur: 

 

(1) goedgekeurd en geïnstalleerd is conform de daarop van toepassing zijnde eisen, met 

inbegrip van de norm voor minimumprestaties en de operationele en lucht-

waardigheidsvoorschriften; 

 

(2) zodanig is geïnstalleerd dat het uitvallen van één voor de communicatie en/of navigatie 

voorgeschreven apparaat niet leidt tot het uitvallen van een ander voor de communicatie 

of navigatie voorgeschreven apparaat; 

 

(3) in bedrijfsgerede toestand verkeert voor de uit te voeren vluchtsoort, tenzij anders 

vermeld in de minimumuitrustingslijst (zie OPS 1.030); en 

 

(4) zodanig is opgesteld dat, indien een apparaat tijdens de vlucht door één lid van het 

cockpitpersoneel op zijn/haar post moet worden gebruikt, dit apparaat gemakkelijk 

vanaf die post kan worden bediend. Wanneer één apparaat door meer dan één lid van 

het cockpitpersoneel moet worden gebruikt, dient het zodanig te worden geïnstalleerd 

dat het gemakkelijk bediend kan worden vanaf elke post waar bediening van het 

apparaat is vereist. 
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(b) De minimumprestatienormen voor communicatie- en navigatieapparatuur zijn die welke 

worden voorgeschreven in de toepasselijke European Technical Standard Orders (ETSO) 

zoals vermeld in de van toepassing zijnde specificaties inzake de European Technical 

Standard Orders (CS-TSO), tenzij andere prestatienormen worden voorgeschreven in de 

operationele en luchtwaardigheidsvoorschriften. Communicatie- en navigatieapparatuur die 

op de datum van invoering van OPS aan andere ontwerp- en prestatiespecificaties dan ETSO 

voldoet, mag in gebruik blijven of geïnstalleerd worden, tenzij in dit subdeel aanvullende 

eisen worden gesteld. Communicatie- en navigatieapparatuur die reeds is goedgekeurd 

behoeft niet te voldoen aan een herziene ETSO of een andere herziene specificatie, tenzij 

voorschriften met terugwerkende kracht worden ingesteld. 

 

OPS 1.850 

Radioapparatuur 

 

(a) De exploitant mag geen gebruik maken van een vliegtuig tenzij het is uitgerust met de voor de 

soort vlucht voorgeschreven radioapparatuur. 

 

(b) Indien volgens dit subdeel twee onafhankelijke (afzonderlijke en volledige) radiosystemen 

zijn voorgeschreven, dient elk systeem een afzonderlijk antennesysteem te hebben, tenzij niet-

draadantennes met rigide ondersteuning of andere antennesystemen met gelijkwaardige 

betrouwbaarheid worden gebruikt, in welk geval slechts één antenne is vereist. 

 

(c) De radiocommunicatieapparatuur die is vereist om te voldoen aan paragraaf a) dient tevens te 

voorzien in communicatie op de noodfrequentie voor luchtvaartradioverkeer (121,5 MHz). 
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OPS 1.855 

Audio-schakelpaneel 

 

De exploitant mag geen IFR-vluchten uitvoeren tenzij het vliegtuig is uitgerust met een audio-

schakelpaneel dat bereikbaar is voor elk lid van het voorgeschreven cockpitpersoneel. 

 

OPS 1.860 

Radioapparatuur voor VFR-vluchten langs routes waarbij de navigatie is gebaseerd op visuele 

oriëntatiepunten 

 

De exploitant mag geen VFR-vluchten uitvoeren op routes waar aan de hand van visuele 

oriëntatiepunten kan worden genavigeerd, tenzij het vliegtuig is voorzien van de 

radiocommunicatieapparatuur die onder normale bedrijfsomstandigheden nodig is om: 

 

(a) te communiceren met de verschillende grondstations; 

 

(b) te communiceren met de verschillende verkeersleidingsfaciliteiten vanaf elk punt binnen het 

verkeersleidingsgebied waarin vluchten zijn voorgenomen; en 

 

(c) meteorologische informatie te ontvangen. 
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OPS 1.865 

Communicatie- en navigatieapparatuur voor IFR-vluchten, of VFR-vluchten langs routes waar de 

navigatie niet is gebaseerd op visuele oriëntatiepunten 

 

(a) De exploitant mag geen IFR-vluchten of VFR-vluchten uitvoeren op routes waar de navigatie 

niet is gebaseerd op visuele oriëntatiepunten, tenzij het vliegtuig is voorzien van de 

radiocommunicatie- en SSR-zend- en navigatieapparatuur conform de eisen van de 

luchtverkeersdiensten in het (de) gebied(en) waarin de vlucht plaatsvindt. 

 

(b) Radioapparatuur. De exploitant zorgt ervoor dat de radioapparatuur ten minste het volgende 

omvat. 

 

(1) Twee onafhankelijke radiocommunicatiesystemen die onder normale bedrijfs-

omstandigheden nodig zijn om te communiceren met een grondstation vanuit elk punt 

op de route met inbegrip van uitwijkroutes, en 

 

(2) SSR-beantwoordingsapparatuur zoals voorgeschreven op de te vliegen route. 

 

(c) Navigatieapparatuur. De exploitant zorgt ervoor dat de navigatieapparatuur: 

 

(1) ten minste het volgende omvat. 

 

(i) Eén VOR-ontvanger, één ADF-systeem, één DME, met dien verstande dat een 

ADF-systeem niet geïnstalleerd hoeft te worden als het gebruik van de ADF in 

geen enkel stadium van de vlucht voorgeschreven is; 
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(ii) Eén ILS of MLS daar waar ILS of MLS voorgeschreven is voor de 

naderingsnavigatie; 

 

(iii) Eén installatie voor het ontvangen van merkbakensignalen daar waar een merk-

baken voorgeschreven is voor de naderingsnavigatie; 

 

(iv) Een RNAV-systeem wanneer RNAV (area navigation) voorgeschreven is voor de 

te vliegen route; 

 

(v) Een extra DME-systeem op elke route, of deel daarvan, waar de navigatie alleen 

op DME-signalen is gebaseerd; 

 

(vi) Een extra VOR-ontvanger op elke route, of deel daarvan, waar de navigatie alleen 

op VOR-signalen is gebaseerd; 

 

(vii) Een ADF-systeem op elke route, of deel daarvan, waar de navigatie alleen op 

NDB-signalen is gebaseerd; of 

 

(2) voldoet aan de navigatieprestatie-eisen (RNP) die gelden in het luchtruim waarin 

worden gevlogen. 

 

(d) De exploitant mag gebruik maken van een vliegtuig dat niet is voorzien van een ADF of van 

de in subparagraaf c)(1)vi) en/of in subparagraaf c)(1)vii) vermelde navigatieapparatuur mits 

het is voorzien van andere apparatuur die voor de te vliegen route is goedgekeurd door de 

autoriteit. Deze andere apparatuur moet zo betrouwbaar en nauwkeurig zijn dat op de 

voorgenomen route veilig kan worden genavigeerd. 
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(e) De exploitant zorgt ervoor dat de in vliegtuigen geïnstalleerde VHF-communicatieapparatuur, 

de ILS-koerslijnbakenapparatuur en VOR-ontvangers voor IFR-gebruik van een goedgekeurd 

type zijn dat voldoet aan de prestatienormen voor FM-immuniteit. 

 

OPS 1.866 

Transponderapparatuur 

 

(a) De exploitant mag geen vluchten uitvoeren met een vliegtuig tenzij het is uitgerust met: 

 

(1) een SSR-beantwoorder voor drukhoogtemelding; en 

 

(2) elke andere SSR-beantwoorder die voorgeschreven is voor het afleggen van de 

vliegroute. 

 

OPS 1.870 

Aanvullende navigatieapparatuur voor vluchten in MNPS-luchtruim 

 

(a) De exploitant mag geen vluchten uitvoeren in MNPS-luchtruimte tenzij het vliegtuig is 

voorzien van navigatieapparatuur die voldoet aan de minimumspecificaties inzake 

navigatieprestatie zoals voorgeschreven in ICAO Doc. 7030 in de vorm van regionale 

aanvullende procedures. 

 

b) De in deze paragraaf voorgeschreven navigatieapparatuur dient zichtbaar te zijn voor elke 

piloot op zijn/haar post en dient van daaruit te kunnen worden gebruikt. 

 

(c) Voor vluchten zonder beperkingen in MNPS-luchtruimte dient een vliegtuig te zijn voorzien 

van twee onafhankelijke langeafstandsnavigatiesystemen (LRNS). 
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(d) Voor vluchten in MNPS-luchtruimte langs aangekondigde speciale routes dient een vliegtuig 

te zijn voorzien van één langeafstandsnavigatiesysteem (LRNS), tenzij anders vermeld. 

 

OPS 1.872 

Apparatuur voor vluchtuitvoering in gedefinieerde luchtruimte met verminderde verticale-

separatieminima (RVSM) 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat vliegtuigen die in RVSM-luchtruimte worden gebruikt zijn 

uitgerust met: 

 

(1) twee onafhankelijke hoogtemeetsystemen; 

 

(2) een hoogtemeldingssysteem; 

 

(3) een automatisch hoogteregelingssysteem; en 

 

(4) een SSR-beantwoorder met een hoogtemeldingssysteem die verbonden kan worden met 

het hoogtemetingssysteem dat gebruikt wordt bij het handhaven van de hoogte. 
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SUBDEEL M 

VLIEGTUIGONDERHOUD 

 

OPS 1.875 

Algemeen 

 

(a) De exploitant mag geen gebruik maken van een vliegtuig tenzij het onderhouden en voor 

gebruik vrijgegeven wordt door een organisatie die daarvoor goedgekeurd/aanvaard is 

volgens deel 145, met dien verstande dat direct aan de vlucht voorafgaande inspecties niet 

noodzakelijkerwijs door de deel 145-organisatie behoeven te worden uitgevoerd. 

 

(b) De eisen inzake vliegtuigonderhoud waaraan moet worden voldaan voor naleving van het in 

OPS 1.180 bepaalde inzake de vergunning tot vluchtuitvoering zijn die vermeld in deel M. 
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SUBDEEL N 

COCKPITpersoneel 

 

OPS 1.940 

Samenstelling van het cockpitpersoneel 

(Zie bijlagen 1 en 2 bij OPS 1.940) 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat: 

 

(1) de samenstelling van het cockpitpersoneel in overeenstemming is met het vlieg-

handboek (AFM) en het aantal cockpitpersoneelsleden op de aangewezen posten niet 

lager is dan het daarin vermelde minimum; 

 

(2) het cockpitpersoneel wordt uitgebreid wanneer dat noodzakelijk is voor de soort vlucht, 

en niet verminderd wordt tot beneden het in het vluchthandboek vermelde aantal; 

 

(3) alle leden van het cockpitpersoneel in het bezit zijn van een toepasselijk en geldig 

bewijs van bevoegdheid dat aanvaardbaar is voor de autoriteit en over de juiste 

kwalificaties en vakkundigheid beschikken om de hun opgedragen taken uit te voeren; 

 

(4) procedures die aanvaardbaar zijn voor de autoriteit worden vastgesteld om te voor-

komen dat onervaren cockpitpersoneelsleden tegelijkertijd in dezelfde bemanning 

worden ingedeeld; 
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(5) één piloot uit het cockpitpersoneel, die gezagvoerdersbevoegdheid heeft conform de 

voorschriften inzake bewijzen van bevoegdheid van cockpitpersoneel, als gezagvoerder 

wordt aangewezen. Deze gezagvoerder mag de vluchtuitvoering delegeren aan een 

andere voldoende gekwalificeerde piloot; en 

 

(6) als volgens het vlieghandboek een aparte systeemoperateur is voorgeschreven, zich 

onder het cockpitpersoneel één persoon bevindt die over een bewijs van bevoegdheid 

als boordwerktuigkundige beschikt of over voldoende, voor de autoriteit aanvaardbare 

kwalificaties beschikt; 

 

(7) bij het inhuren van cockpitpersoneelsleden die zelfstandig zijn en/of op freelance- of 

part-timebasis werken, wordt voldaan aan de eisen van subdeel N. Hierbij dient speciale 

aandacht te worden besteed aan het totale aantal vliegtuigtypen of -varianten dat een 

cockpitpersoneelslid mag besturen voor commercieel vervoer door de lucht, hetwelk 

niet hoger mag zijn dan de in OPS 1.980 en OPS 1.981 genoemde aantallen, met 

inbegrip van eventuele werkzaamheden voor een andere exploitant. Cockpit-

personeelsleden die door de exploitant worden ingezet als gezagvoerder, dienen eerst de 

interne basistraining in beheer van en betrekkingen met boordpersoneel (CRM) te 

voltooien alvorens zonder toezicht lijnvluchten uit te voeren, tenzij zij al eerder deze 

basistraining hebben voltooid. 

 

(b) Minimumcockpitbemanning bij IFR- of nachtvluchten. Bij IFR-vluchten of vluchten bij nacht 

zorgt de exploitant ervoor dat: 

 

(1) voor vliegtuigen met schroefturbine-aandrijving met een maximale goedgekeurde 

configuratie voor meer dan negen passagierszitplaatsen en voor alle straalvliegtuigen, 

de cockpitbemanning uit ten minste twee piloten bestaat; of 
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(2) andere vliegtuigen dan de in subparagraaf b)(1) genoemde, door één piloot worden gevlogen, 

mits wordt voldaan aan de eisen van bijlage 2 bij OPS 1.940. Indien niet aan de eisen van 

bijlage 2 wordt voldaan, bedraagt de minimumcockpitbemanning twee piloten. 

 

JAR-OPS 1.943 

Interne basistraining in beheer van en betrekkingen met boordpersoneel (CRM) 

 

(a) Indien een lid van het cockpitpersoneel (hetzij een nieuwe werknemer of iemand die al in 

dienst is) nog niet de interne basistraining in beheer van en betrekkingen met boordpersoneel 

(CRM) heeft voltooid, zorgt de exploitant ervoor dat dit lid van het cockpitpersoneel een 

dergelijke interne basistraining voltooit. Nieuwe werknemers moeten de interne CRM-

basistraining binnen een jaar na indiensttreding bij de exploitant voltooien. 

 

(b) Indien een cockpitpersoneelslid niet eerder een training inzake menselijke factoren heeft 

ondergaan, dient hij voorafgaand aan of in combinatie met de interne CRM-basistraining een 

theoretische cursus te voltooien die gebaseerd is op het programma 'Menselijke prestaties en 

beperkingen' voor het bewijs van bevoegdheid als verkeersvlieger (zie de vereisten voor de 

afgifte van bewijzen van bevoegdheid voor cockpitpersoneel). 

 

(c) De CRM-basiscursus wordt gegeven door ten minste één CRM-trainer die aanvaardbaar is 

voor de autoriteit en die kan worden bijgestaan door deskundigen voor specifieke 

vakgebieden. 

 

(d) De CRM-basiscursus wordt gegeven volgens een gedetailleerde cursussyllabus die is 

opgenomen in het vluchthandboek. 
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OPS 1.945 

Conversietraining en -toetsing 

(Zie bijlage 1 bij OPS 1.945) 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat: 

 

(1) een cockpitpersoneelslid dat overstapt van een vliegtuigtype naar een ander(e) 

type/klasse waarvoor een nieuwe (type/klasse)aantekening is voorgeschreven, een 

typebevoegdheidscursus volgt die voldoet aan de vereisten voor de afgifte van bewijzen 

van bevoegdheid voor cockpitpersoneel; 

 

(2) een cockpitpersoneelslid een conversiecursus volgt alvorens zonder toezicht 

lijnvluchten uit te voeren: 

 

(i) bij de overgang naar een vliegtuig waarvoor een nieuwe type/klasseaantekening is 

voorgeschreven; of 

 

ii) bij de overgang naar een andere exploitant; 

 

(3) de conversietraining wordt gegeven door daarvoor gekwalificeerd personeel volgens 

een gedetailleerde syllabus die in het vluchthandboek is opgenomen. De exploitant zorgt 

ervoor dat de personeelsleden die de CRM-elementen in de conversiecursus integreren 

daarvoor gekwalificeerd zijn; 
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(4) bij het bepalen van de hoeveelheid training die voor de conversiecursus is voor-

geschreven, rekening wordt gehouden met eerder door het cockpitpersoneelslid 

gevolgde training, zoals opgetekend in het in OPS 1.985 voorgeschreven training-

register; 

 

(5) de minimumeisen met betrekking tot kwalificaties en ervaring waaraan cockpit-

personeelsleden dienen te voldoen alvorens conversietraining te volgen, worden 

vermeld in het vluchthandboek; 

 

(6) elk cockpitpersoneelslid de bij OPS 1.965 (b) voorgeschreven controles en de bij 

OPS 1.965 (d) voorgeschreven training en toetsing ondergaat alvorens te beginnen met 

het uitvoeren van lijnvluchten onder toezicht; 

 

(7) na voltooiing van de nodige lijnvluchten onder toezicht, de bij OPS 1.965 (c) voor-

geschreven toets wordt afgelegd; 

 

(8) wanneer een cockpitpersoneelslid eenmaal begonnen is aan een conversiecursus, deze 

persoon geen vluchten meer uitvoert op een ander(e) type/klasse totdat de cursus 

voltooid of beëindigd is; en 

 

(9) elementen van de CRM-training in de conversiecursus geïntegreerd worden. 

 

(b) Bij overgang van een vliegtuigtype/-klasse naar een ander mag de volgens OPS 1.965 (b) 

voorgeschreven toets worden gecombineerd met de vaardigheidstest voor type- of klasse-

aantekening conform de vereisten voor de afgifte van bewijzen van bevoegdheid voor 

cockpitpersoneel. 
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(c) De interne conversiecursus en de type- of klasse-aantekeningscursus die voorgeschreven zijn 

voor de afgifte van bewijzen van bevoegdheid voor cockpitpersoneel mogen worden 

gecombineerd. 

 

OPS 1.950 

Verschillentraining en vertrouwdmakingstraining 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat een cockpitpersoneelslid de volgende trainingen volgt. 

 

(1) Verschillentraining die aanvullende kennis vereist, en training op een voor het vliegtuig 

geschikte trainingsinrichting: 

 

i) bij het vliegen met een andere variant van een vliegtuig van hetzelfde type of een 

ander type van dezelfde klasse als waar op dat moment mee gevlogen wordt; of 

 

ii) als de uitrusting en/of procedures op de typen of varianten waarmee op dat 

moment gevlogen wordt, worden gewijzigd. 

 

(2) Vertrouwdmakingstraining die de vergaring van aanvullende kennis vereist 

 

i) bij het vliegen met een ander vliegtuig van hetzelfde type of dezelfde variant; of 

 

ii) als de uitrusting en/of procedures op de typen of varianten waarmee op dat 

moment gevlogen wordt, worden gewijzigd. 
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(b) De exploitant vermeldt in het vluchthandboek wanneer de genoemde verschillen- of 

vertrouwdmakingstraining is voorgeschreven. 

 

OPS 1.955 

Benoeming tot gezagvoerder 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat voor de bevordering van tweede piloot tot gezagvoerder en 

voor hen die in dienst komen als gezagvoerder: 

 

(1) een voor de autoriteit aanvaardbaar minimumervaringsniveau wordt vastgesteld en in 

het vluchthandboek wordt vermeld; en 

 

(2) voor vluchten met meerkoppige bemanningen, de eerste piloot een geschikte 

gezagvoerderscursus volgt. 

 

(b) De bij subparagraaf a)(2) voorgeschreven gezagvoerderscursus dient nader te worden 

omschreven in het vluchthandboek en ten minste het volgende te omvatten: 

 

(1) Training in een STD (met inbegrip van lijndienst-georiënteerde vliegtraining) en/of 

vliegtraining. 

 

(2) Een interne vaardigheidstoets voor het vliegen als gezagvoerder. 

 

(3) De verantwoordelijkheden van de gezagvoerder. 

 

(4) Lijntraining als gezagvoerder onder toezicht. Er zijn ten minste tien sectoren vereist 

voor piloten die reeds op het vliegtuigtype zijn gekwalificeerd. 
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(5) Het afleggen van een lijnvliegtoets voor gezagvoerders als voorgeschreven in 

OPS 1.965 (c) en route- en luchtvaartterreinkwalificaties als voorgeschreven in OPS 

1.975, en 

 

(6) elementen van het beheer van en betrekkingen met het boordpersoneel. 

 

OPS 1.960 

Gezagvoerders die beschikken over een bewijs van bevoegdheid als beroepsvlieger 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat: 

 

(1) een houder van het bewijs van bevoegdheid voor beroepsvliegers (CPL) niet optreedt 

als gezagvoerder van een vliegtuig dat volgens het vlieghandboek gecertificeerd is voor 

besturing door één piloot tenzij: 

 

(i) bij het uitvoeren van passagiersvluchten onder zichtvliegvoorschriften (VFR) 

buiten een straal van 50 nm van een vertrekterrein, de piloot een totaal aantal 

vlieguren op vliegtuigen heeft van ten minste 500 uur of in het bezit is van een 

geldige bevoegdverklaring instrumentvliegen; of 
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(ii) bij gebruik van een meermotorig type onder instrumentvliegvoorschriften (IFR), de 

bestuurder een totaal aantal vlieguren op vliegtuigen heeft van ten minste 700, 

waaronder 400 uur als gezagvoerder (conform de vereisten inzake bewijzen van 

bevoegdheid van cockpitpersoneel), waarvan 100 uur onder IFR waarvan 40 uur op 

meermotorige vliegtuigen. De 400 uur als gezagvoerder mogen vervangen worden door 

uren als tweede piloot met dien verstande dat elke twee uren als tweede piloot 

overeenkomen met één uur als gezagvoerder, mits deze uren werden gemaakt met een 

bemanning met meer dan één piloot, als voorgeschreven in het vluchthandboek; 

 

(2) naast subparagraaf a)(1)ii), vliegend onder IFR als enig piloot, voldaan wordt aan de eisen 

van bijlage 2 bij OPS 1.940; en 

 

(3) bij vluchten met meer dan één piloot, naast subparagraaf a)(1), en voordat de piloot optreedt 

als gezagvoerder, de in OPS 1.955 a)(2) voorgeschreven gezagvoerderscursus is gevolgd. 
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OPS 1.965 

Periodieke training en toetsing 

(Zie bijlagen 1 en 2 bij OPS 1.965) 

 

(a) Algemeen. De exploitant zorgt ervoor dat: 

 

(1) elk cockpitpersoneelslid periodieke trainingen en toetsing ondergaat en dat al deze 

trainingen en toetsen betrekking hebben op het vliegtuigtype of de variant waarvoor die 

persoon dienst doet; 

 

(2) een programma van periodieke trainingen en tests wordt vastgelegd in het vlucht-

handboek en door de autoriteit wordt goedgekeurd; 

 

(3) periodieke training door de volgende personen wordt gegeven: 

 

(i) Grond- en herhalingscursussen - door daarvoor gekwalificeerd personeel; 

 

(ii) Vlieg/STD-training - door een instructeur typebevoegdverklaring (TRI), een 

instructeur klassebevoegdverklaring (CRI) of (bij STD-training) een instructeur 

vluchtnabootsertraining (SFI), mits de TRI, CRI of SFI voldoet aan de eisen van 

de exploitant wat betreft ervaring en kennis en wel in die mate dat hij in staat is de 

in bijlage 1 bij OPS 1.965 a)(1)i)(A) en (B) genoemde zaken te onderwijzen; 

 

(iii) Training in het gebruik van nood- en veiligheidsuitrusting - door voldoende 

deskundige personen; en 
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(iv) Beheer van en betrekkingen met boordpersoneel (CRM): 

 

(A) Integratie van CRM-elementen in alle fasen van de periodieke training - door alle 

personeelsleden die periodieke training geven. De exploitant zorgt ervoor dat alle 

personeelsleden die periodieke training geven voldoende gekwalificeerd zijn om 

CRM-elementen in die training op te nemen; 

 

(B) Modulaire CRM-training - door ten minste één CRM-trainer die aanvaardbaar is 

voor de autoriteit en die kan worden bijgestaan door deskundigen voor specifieke 

vakgebieden. 

 

(4) periodieke toetsing door de volgende personen worden uitgevoerd: 

 

(i) Interne vaardigheidstests - door een examinator voor typeaantekening (TRE), een 

examinator voor klasseaantekening (CRE) of, als de toets wordt gehouden in een STD, 

een TRE, CRE of examinator vluchtnabootser (SFE), die onderlegd is op het gebied van 

CRM en de beoordeling van CRM-vaardigheden; 

 

(ii) Lijntests - door daarvoor gekwalificeerde gezagvoerders die door de exploitant worden 

aangewezen en voor de autoriteit aanvaardbaar zijn; en 

 

(iii) Controle van nood- en veiligheidsuitrusting - door daarvoor gekwalificeerd personeel. 
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(b) Interne vaardigheidstest 

 

(1) De exploitant zorgt ervoor dat: 

 

(i) elk cockpitpersoneelslid interne vaardigheidstests aflegt ter bevestiging van 

zijn/haar bekwaamheid in het uitvoeren van normale, abnormale en 

noodprocedures; en 

 

(ii) de test wordt uitgevoerd zonder externe visuele referentie als het cockpit-

personeelslid met uitvoering van IFR-vluchten belast wordt; 

 

(iii) elk cockpitpersoneelslid vaardigheidstests aflegt als deel van een normale 

cockpitbemanning. 

 

(2) De geldigheidstermijn van een interne vaardigheidstest is zes kalendermaanden plus het 

restant van de maand van afgifte. Bij afgifte binnen de laatste drie kalendermaanden van 

de geldigheid van een voorgaande interne vaardigheidstest, strekt de geldigheidstermijn 

zich uit van de datum van afgifte tot zes kalendermaanden na de verloopdatum van die 

voorgaande interne vaardigheidstest. 

 

(c) Lijntest. De exploitant zorgt ervoor dat elk cockpitpersoneelslid een lijntest aflegt op het 

vliegtuig ter bevestiging van zijn/haar bekwaamheid in het uitvoeren van normale lijnvluchten 

als omschreven in het vluchthandboek. De geldigheidstermijn van een lijntest is twaalf 

kalendermaanden plus het restant van de maand van afgifte. Bij afgifte binnen de laatste drie 

kalendermaanden van de geldigheid van een voorgaande lijntest, strekt de geldigheidstermijn 

zich uit van de datum van afgifte tot twaalf kalendermaanden na de verloopdatum van die 

voorgaande lijntest. 
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d) Training in het gebruik van nood- en veiligheidsuitrusting en toetsing daarvan. De exploitant 

zorgt ervoor dat elk cockpitpersoneelslid training ondergaat en toetsen aflegt aangaande de 

plaats en het gebruik van alle nood- en veiligheidsuitrusting aan boord. De geldigheidstermijn 

van een nood- en veiligheidsuitrustingstest is 12 kalendermaanden plus het restant van de 

maand van afgifte. Bij afgifte binnen de laatste drie kalendermaanden van de geldigheid van 

een voorgaande nood- en veiligheidsuitrustingstest, strekt de geldigheidstermijn zich uit van 

de datum van afgifte tot twaalf kalendermaanden na de verloopdatum van die voorgaande 

nood- en veiligheidsuitrustingstest. 

 

(e) CRM. De exploitant zorgt ervoor dat: 

 

(1) in alle passende fasen van de periodieke training CRM-elementen worden opgenomen; 

 

(2) elk lid van het cockpitpersoneel een specifieke modulaire CRM-training volgt. Alle 

hoofdelementen van CRM-training worden in maximaal 3 jaar bestreken; 

 

(f) Grondtraining en herhalingscursussen. De exploitant zorgt ervoor dat elk cockpitpersoneelslid 

ten minste elke 12 maanden grondtraining en herhalingscursussen volgt. Indien de training 

wordt gegeven binnen drie kalendermaanden vóór het verstrijken van de periode van 12 

kalendermaanden, dient de volgende grondtraining en herhalingscursus te worden doorlopen 

binnen 12 kalendermaanden na de oorspronkelijke verloopdatum van de voorgaande 

grondtraining en herhalingscursus. 
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(g) Vliegtraining/STD-training. De exploitant zorgt ervoor dat elk cockpitpersoneelslid ten 

minste elke 12 maanden vlieg- en STD-training ondergaat. Indien de training wordt gegeven 

binnen 3 kalendermaanden vóór het verstrijken van de periode van 12 kalendermaanden, dient 

de volgende vlieg- en STD-training te worden doorlopen binnen 12 kalendermaanden na de 

oorspronkelijke verloopdatum van de voorgaande vlieg- en STD-training. 

 

OPS 1.968 

Bevoegdheid van een piloot om vanuit beide pilotenstoelen te werken 

(Zie bijlage 1 bij OPS 1.968) 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat: 

 

(1) een piloot die vanuit beide pilotenstoelen moet kunnen werken, de benodigde training 

en toetsing ondergaat; en 

 

(2) het programma van trainingen en toetsing in het vluchthandboek wordt vermeld en voor 

de autoriteit aanvaardbaar is. 
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OPS 1.970 

Recente ervaring 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat: 

 

(1) een piloot niet wordt ingezet voor het besturen van een vliegtuig als deel van de 

minimaal voorgeschreven gecertificeerde bemanning, noch als besturend, noch als niet 

besturend piloot, tenzij hij/zij in de voorafgaande 90 dagen ten minste drie starts en drie 

landingen heeft uitgevoerd als piloot in een vliegtuig of in een vluchtnabootser van 

hetzelfde type of van dezelfde klasse. 

 

(2) een piloot die niet in het bezit is van een geldige bevoegdverklaring instrumentvliegen 

wordt niet als gezagvoerder ingezet voor het 's nachts besturen van een vliegtuig tenzij 

hij/zij in de voorafgaande 90 dagen ten minste een nachtlanding heeft uitgevoerd als 

piloot in een vliegtuig of in een vluchtnabootser van hetzelfde type of van dezelfde 

klasse. 

 

(b) De in subparagrafen a)(1) en (2) voorgeschreven periode van 90 dagen mag worden verlengd 

tot maximaal 120 dagen door uitvoering van lijnvluchten onder toezicht van een instructeur of 

examinator voor typeaantekening. Voor perioden van meer dan 120 dagen wordt aan de eis 

van recente ervaring voldaan door een oefenvlucht of gebruik van een vluchtnabootser of van 

het te gebruiken type vliegtuig. 
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OPS 1.975 

Route- en terreinkwalificaties 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat een piloot, alvorens deze wordt aangesteld als gezagvoerder of 

als piloot die door de gezagvoerder als vervangende gezagvoerder kan worden aangewezen, 

voldoende kennis heeft opgedaan over de te vliegen route, de te gebruiken luchtvaartterreinen 

(met inbegrip van uitwijkhavens) en faciliteiten en de te volgen procedures. 

 

(b) De geldigheidstermijn van een route- en terreinkwalificatie is 12 kalendermaanden plus het 

restant van: 

 

(1) de maand waarin kwalificatie plaatsvond; of 

 

(2) de maand waarin voor het laatst op de route of naar het luchtvaartterrein werd gevlogen. 

 

(c) De route- en terreinkwalificatie dient opnieuw te worden bevestigd door binnen de in 

subparagraaf b) voorgeschreven geldigheidsperiode te vliegen op de route of naar het 

luchtvaartterrein. 

 

(d) Bij herbevestiging binnen de laatste 3 kalendermaanden van de geldigheid van een 

voorgaande route- en terreinkwalificatie, strekt de geldigheidstermijn zich uit van de datum 

van herbevestiging tot 12 kalendermaanden na de verloopdatum van die voorgaande route- en 

terreinkwalificatie. 
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OPS 1.978 

Gevorderd kwalificatieprogramma 

 

(a) De geldigheidstermijnen in OPS 1.965 en 1.970 mogen worden verlengd ingeval de autoriteit 

een door de exploitant vastgesteld gevorderd kwalificatieprogramma heeft goedgekeurd. 

 

(b) Het gevorderde kwalificatieprogramma dient trainingen en toetsen te omvatten waarmee een 

vaardigheidsniveau wordt opgebouwd en in stand gehouden dat niet minder is dan hetgeen is 

voorgeschreven in OPS 1.945, 1.965 en 1.970. 

 

OPS 1.980 

Vluchtuitvoering op meer dan één type of variant 

(Zie bijlage 1 bij OPS 1.980) 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat een cockpitpersoneelslid niet op meer dan één type of variant 

vliegt tenzij deze persoon daartoe de nodige competentie bezit. 

 

(b) Indien het gebruik van meer dan één type of variant wordt overwogen, zorgt de exploitant 

ervoor dat de verschillen en/of overeenkomsten dit rechtvaardigen, rekening houdend met: 

 

(1) de stand der techniek; 

 

(2) vluchtuitvoeringsprocedures; 
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(3) gebruikseigenschappen. 

 

(c) De exploitant zorgt ervoor dat een cockpitpersoneelslid dat op meer dan één type of variant 

vliegt, voldoet aan alle in subdeel N voorgeschreven eisen voor elk type of elke variant, tenzij 

de autoriteit heeft ingestemd met vrijstelling(en) met betrekking tot de vereisten voor training, 

toetsing en recente ervaring. 

 

(d) De exploitant legt in het vluchthandboek toepasselijke, door de autoriteit goedgekeurde 

procedures en/of operationele beperkingen vast voor het werken op meer dan één type of 

variant, waarin wordt vermeld: 

 

(1) het minimale ervaringsniveau van het cockpitpersoneelslid; 

 

(2) het minimale ervaringsniveau op één type of variant voordat wordt begonnen aan de 

training voor en het vliegen met een ander type of andere variant; 

 

(3) het proces volgens hetwelk cockpitpersoneel dat gekwalificeerd is op één type of 

variant, getraind en gekwalificeerd wordt op een ander type of andere variant; 

 

(4) alle toepasselijke eisen inzake recente ervaring voor elk type of elke variant. 
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OPS 1.981 

Vliegen met helikopters en vliegtuigen 

 

(a) Als een cockpitpersoneelslid met zowel helikopters als vliegtuigen vliegt: 

 

(1) zorgt de exploitant ervoor dat het vliegen met helikopters en vliegtuigen beperkt blijft 

tot één type van elke soort; 

 

(2) legt de exploitant in het vluchthandboek toepasselijke, door de autoriteit goedgekeurde 

procedures en/of operationele beperkingen vast. 

 

OPS 1.985 

Trainingsregisters 

 

(a) De exploitant dient: 

 

(1) registers bij te houden van alle door een cockpitpersoneelslid ondergane trainingen, 

toetsen en kwalificatieprocedures als voorgeschreven in OPS 1.945, 1.955, 1.965, 1.968 

en 1.975; en 

 

(2) het betrokken cockpitpersoneelslid op diens verzoek inzage te geven in de registers van 

alle conversiecursussen en periodieke trainingen en toetsen. 
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Bijlage 1 bij OPS 1.940 

Aflossing van cockpitpersoneelsleden tijdens de vlucht 

 

(a) Een cockpitpersoneelslid mag tijdens de vlucht bij de uitvoering van zijn/haar taken als piloot 

worden afgelost door een ander voldoende gekwalificeerd cockpitpersoneelslid. 

 

(b) Aflossing van de gezagvoerder 

 

(1) De gezagvoerder mag de verantwoordelijkheid voor de vluchtuitvoering overdragen 

aan: 

 

(i) een andere gekwalificeerde gezagvoerder; of 

 

(ii) voor vluchten alleen boven FL 200, een piloot met kwalificaties als beschreven in 

subparagraaf c). 

 

(c) Minimumeisen te stellen aan een piloot die de gezagvoerder aflost: 

 

(1) een geldig bewijs van bevoegdheid als verkeersvlieger; 

 

(2) conversietraining en toetsing (met inbegrip van training voor typeaantekening) als 

voorgeschreven in OPS 1.945; 

 

(3) alle periodieke training en toetsing als voorgeschreven in OPS 1.965 en OPS 1.968; en 

 

(4) routekwalificatie als voorgeschreven in OPS 1.975. 
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(d) Aflossing van de tweede piloot 

 

(1) De tweede piloot mag worden afgelost door: 

 

(i) een andere voldoende gekwalificeerde piloot; of 

 

(ii) een tweede piloot voor aflossing tijdens de kruisvlucht met kwalificaties als 

beschreven in subparagraaf e). 

 

(e) Minimumeisen te stellen aan de tweede piloot voor aflossing tijdens de kruisvlucht 

 

(1) Een geldig bewijs van bevoegdheid als beroepsvlieger met instrumentaantekening; 

 

(2) conversietraining en -toetsing, met inbegrip van training voor typeaantekening, als 

voorgeschreven in OPS 1.945 met uitzondering van de eisen voor start- en 

landingstraining; 

 

(3) alle periodieke training en toetsing als voorgeschreven in OPS 1.965 met uitzondering 

van de eisen voor start- en landingstraining; en 

 

(4) alleen tijdens de kruisvlucht als tweede piloot optreden, en niet beneden FL 200; 

 

(5) Recente ervaring als voorgeschreven in OPS 1.970 is niet vereist. De piloot dient echter 

met tussenpozen van niet meer dan negentig (90) dagen vluchtnabootsertraining te 

ondergaan voor het op peil houden en opfrissen van zijn vliegvaardigheid. Deze 

herhalingscursus mag worden gecombineerd met de in OPS 1.965 voorgeschreven 

training. 
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(f) Aflossing van de systeemoperateur. Een systeemoperateur mag worden afgelost door een 

bemanningslid dat over een bewijs van bevoegdheid als boordwerktuigkundige beschikt of 

door een cockpitpersoneelslid met een kwalificatie die aanvaardbaar is voor de autoriteit. 

 

Bijlage 2 bij OPS 1.940 

Uitvoering van IFR- of nachtvluchten door één piloot 

 

(a) De in OPS 1.940 b)(2) genoemde vliegtuigen mogen door één piloot onder IFR of ‘s nachts 

worden gevlogen als aan de volgende eisen wordt voldaan. 

 

(1) De exploitant dient in het vluchthandboek een programma op te nemen voor conversie- 

en periodieke training van piloten, dat voorziet in aanvullende eisen voor vluchten met 

één piloot. 

 

(2) De cockpitprocedures dienen met name het volgende te omvatten: 

 

(i) beheer van de motor(en) en procedures ingeval van nood. 

 

(ii) gebruik van normale, abnormale en noodcontrolelijst. 

 

(iii) ATC-communicatie. 

 

(iv) vertrek- en naderingsprocedures. 
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(v) beheer van de automatische piloot; en 

 

(vi) gebruik van vereenvoudigde vluchtdocumentatie. 

 

(3) De bij OPS 1.965 voorgeschreven periodieke toetsen dienen te worden uitgevoerd in de 

rol van enige piloot op het/de betreffende vliegtuigtype/-klasse in een omgeving die 

representatief is voor de vluchtuitvoering. 

 

(4) De piloot dient ten minste 50 vlieguren te hebben op het/de specifieke vliegtuigtype/-

klasse onder IFR, waarvan 10 uur als gezagvoerder; en 

 

(5) een piloot die als enige piloot een vlucht uitvoert onder IFR of bij nacht dient een 

minimale ervaring te hebben van vijf IFR-vluchten, waaronder drie 

instrumentnaderingen, uitgevoerd tijdens de laatste 90 dagen op het/de betreffende 

vliegtuigtype/-klasse in de rol van enige piloot. Deze eis mag worden vervangen door 

een IFR-instrumentnaderingstest op het/de betreffende vliegtuigtype/-klasse. 

 

Bijlage 1 bij OPS 1.945 

Interne conversiecursus 

 

(a) Een interne conversiecursus omvat het volgende: 

 

(1) grondtraining en toetsing o.a. met betrekking tot vliegtuigsystemen en normale, 

abnormale en noodprocedures; 
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(2) training in het gebruik van nood- en veiligheidsuitrusting en toetsing daarvan, welke 

dienen te worden voltooid voordat de vliegtraining begint; 

 

(3) vlieg-/vluchtnabootsertraining en toetsing daarvan; en 

 

(4) lijnvliegen onder toezicht en lijntest. 

 

(b) De conversiecursus dient te worden uitgevoerd in de in subparagraaf a) aangegeven volgorde. 

 

(c) Na het voltooien van een vlieguurloze conversiecursus dient een piloot:  

 

(1) binnen 15 dagen te beginnen met lijnvliegen onder toezicht; en 

 

(2) zijn/haar initiële vier starts en landingen met het vliegtuig te verrichten onder toezicht 

van een instructeur type-aantekening (A) die op de stoel van een piloot plaatsneemt. 

 

(d) In de conversiecursus worden elementen van het beheer van en betrekkingen met het 

boordpersoneel opgenomen, die moeten worden onderwezen door voldoende gekwalificeerd 

personeel. 

 

(e) Als een cockpitpersoneelslid niet eerder een interne conversiecursus heeft ondergaan, zorgt de 

exploitant ervoor dat naast subparagraaf a) het cockpitpersoneelslid algemene training 

ondergaat in EHBO en, indien van toepassing, training in procedures voor het maken van 

noodlandingen op het water, met gebruik van de uitrusting in het water. 
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Bijlage 1 bij OPS 1.965 

Periodieke training en toetsing - Piloten 

 

(a) Periodieke training: - De periodieke training omvat het volgende: 

 

(1) Grondtraining en herhalingscursussen 

 

(i) Het programma van grondtraining en herhalingscursussen dient te omvatten. 

 

(A) Vliegtuigsystemen; 

 

(B) vluchtuitvoeringsprocedures en -eisen, waaronder die met betrekking tot 

ijsbestrijding/-verwijdering op de grond en onvermogen van een piloot diens 

taken uit te voeren; en 

 

(C) evaluatie van ongevallen, incidenten en voorvallen. 

 

(ii) De tijdens de grondtraining en herhalingscursussen opgedane kennis dient te 

worden gecontroleerd door middel van een vragenlijst of andere geschikte 

methode. 

 

(2) Vliegtraining/STD-training 

 

(i) Het vliegtrainings-/STD-trainingsprogramma wordt zodanig ingericht dat, 

gedurende de drie voorafgaande jaren, alle belangrijke storingen in vliegtuig-

systemen en de bijbehorende procedures aan de orde komen. 
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(ii) Indien manoeuvres met (een) uitgevallen motor(en) in een vliegtuig worden uitgevoerd, 

dient het uitvallen van de motor(en) te worden gesimuleerd. 

 

(iii) De vliegtraining/STD-training mag met de interne vaardigheidstest worden 

gecombineerd. 

 

(3) Training in het gebruik van nood- en veiligheidsuitrusting 

 

(i) Het programma voor training in het gebruik van de nood- en veiligheidsuitrusting mag 

met de toetsing van het gebruik van nood- en veiligheidsuitrusting worden 

gecombineerd, en dient in een vliegtuig of een geschikte alternatieve trainingsinrichting 

te worden uitgevoerd. 

 

(ii) Het trainingsprogramma aangaande de nood- en veiligheidsuitrusting dient elk jaar het 

volgende te omvatten. 

 

(A) Het daadwerkelijk aantrekken van een zwemvest, voorzover aanwezig; 

 

(B) het daadwerkelijk aandoen van beschermende ademhalingsapparatuur, voorzover 

aanwezig; 

 

(C) daadwerkelijk gebruik van brandblussers; 

 

(D) onderricht betreffende de plaats en het gebruik van alle nood- en veiligheids-

uitrusting aan boord van het vliegtuig; 

 

(E) onderricht betreffende de plaats en het gebruik van alle soorten uitgangen; en 

 

(F) veiligheidsprocedures. 
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(iii) Elke drie jaar dient het trainingsprogramma het volgende te omvatten. 

 

(A) Daadwerkelijk gebruik van alle soorten uitgangen; 

 

(B) demonstratie van het gebruik van een glijbaan, voorzover aanwezig; 

 

(C) daadwerkelijke bestrijding van een werkelijke of gesimuleerde brand met 

gebruikmaking van apparatuur die representatief is voor de apparatuur aan boord 

van het vliegtuig, met dien verstande dat bij gebruik van Halonblussers een voor 

de autoriteit aanvaardbare alternatieve methode mag worden gebruikt; 

 

(D) de effecten van rook in een afgesloten ruimte en daadwerkelijk gebruik van alle 

toepasselijke apparatuur in een gesimuleerde, met rook gevulde omgeving; 

 

(E) het daadwerkelijk omgaan met echte of gesimuleerde pyrotechnische signalen, 

voorzover aanwezig; en 

 

(F) demonstratie van het gebruik van het(de) reddingsvlot(ten), voorzover aanwezig. 

 

(4) Training in beheer van en betrekkingen met boordpersoneel (CRM). 

 

(i) In alle passende fasen van de periodieke training worden elementen van CRM 

opgenomen; en 
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(ii) er wordt een specifiek modulair CRM-trainingsprogramma ingesteld, waarbij alle 

hoofdthema's van CRM-training over een periode van maximaal 3 jaar aan bod komen, zoals 

aangegeven: 

 

(A) menselijke fouten en betrouwbaarheid, keten van fouten, preventie en opsporing van 

fouten; 

 

(B) veiligheidscultuur van het bedrijf, standaardprocedures, organisatorische factoren; 

 

(C) stress, stressmanagement, vermoeidheid en alertheid; 

 

(D) verwerven en verwerken van informatie, situatiebewustzijn, beheer van de werk-

belasting; 

 

(E) besluitvorming; 

 

(F) communicatie en coördinatie binnen en buiten de cockpit; 

 

(G) leiderschap en teamgedrag, synergie; 

 

(H) automatisering en de filosofie achter het gebruik van automatisering (indien toepasselijk 

voor het type); 

 

(I) specifieke vliegtuigtype-afhankelijke verschillen; 

 

(J) studies op basis van praktijkgevallen; 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  CS/ld 342 
BIJLAGE DG C III   NL 

(K) bijkomende gebieden die extra aandacht verdienen, als geïdentificeerd in het 

programma voor ongevallenpreventie en vliegveiligheidsbevordering (zie 

OPS 1.037). 

 

(b) Periodieke toetsing. Periodieke toetsing omvat het volgende: 

 

(1) Interne vaardigheidstests. 

 

i) Voorzover van toepassing omvatten de interne vaardigheidstests de volgende 

manoeuvres: 

 

(A) afgebroken start wanneer een vluchtnabootser beschikbaar is, anders alleen 

‘touch’-routines; 

 

(B) start met een motorstoring tussen V1 en V2, of zodra dat gezien de 

veiligheid toelaatbaar is; 

 

(C) precisie-instrumentnadering tot minima met, in het geval van meermotorige 

vliegtuigen, één uitgevallen motor; 

 

(D) niet-precisienadering tot minima; 

 

(E) afgebroken nadering op instrumenten vanaf minima met, in het geval van 

meermotorige vliegtuigen, één uitgevallen motor; en 
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(F) landing bij één uitgevallen motor. Voor eenmotorige vliegtuigen is een 

oefennoodlanding vereist. 

 

(ii) Indien manoeuvres met (een) uitgevallen motor(en) in een vliegtuig worden uitgevoerd, 

dient het uitvallen van de motor(en) te worden gesimuleerd. 

 

(iii) Naast de in subparagrafen i)(A) t/m (F) voorgeschreven tests, dient elke 12 maanden te 

worden voldaan aan de vereisten welke gelden voor de afgifte van bewijzen van 

bevoegdheid voor cockpitpersoneel; dit mag met de interne vaardigheidstest worden 

gecombineerd. 

 

(iv) Voor een piloot die alleen onder VFR vliegt mogen de in subparagrafen i)(C) t/m (E) 

voorgeschreven tests worden weggelaten, met uitzondering van een nadering en 

doorstart in een meermotorig vliegtuig bij één uitgevallen motor. 

 

(v) Interne vaardigheidstests dienen door een examinator voor typeaantekening te worden 

afgenomen. 

 

(2) Toetsing van gebruik van nood- en veiligheidsuitrusting. De zaken die getest dienen te 

worden zijn die, waarvoor training volgens subparagraaf a)(3) is gevolgd. 

 

(3) Lijntests 

 

(i) Lijntests dienen de vaardigheid vast te stellen om op bevredigende wijze een volledige 

lijnvlucht uit te voeren, met inbegrip van procedures vóór en na de vlucht en gebruik 

van de aanwezige apparatuur, zoals vermeld in het vluchthandboek. 
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(ii) De cockpitpersoneelsleden dienen te worden beoordeeld op hun vaardigheden in het beheer 

van en de betrekkingen met het boordpersoneel (CRM), volgens een methode die voor de 

autoriteit aanvaardbaar is en die in het vluchthandboek is opgenomen. Die beoordeling strekt 

ertoe: 

 

(A) individuele en collectieve feedback te geven aan de bemanningsleden, en als basis voor 

de heropleiding te dienen en 

 

(B) gebruikt te worden ter verbetering van het CRM-opleidingssysteem. 

 

(iii) Wanneer piloten taken krijgen opgedragen in de rol van zowel besturende als niet-besturende 

piloot, dienen zij in beide functies te worden getest. 

 

(iv) Lijntests dienen in een vliegtuig te worden uitgevoerd. 

 

(v) Lijntests dienen afgenomen te worden door gezagvoerders die door de exploitant worden 

aangewezen en voor de autoriteit aanvaardbaar zijn. De in OPS 1.965, subparagraaf a)(4)(ii) 

beschreven persoon die de lijntest afneemt, wordt opgeleid in CRM-concepten en de 

beoordeling van CRM-vaardigheden, en neemt plaats op een waarnemersstoel, indien 

geïnstalleerd. In het geval van vluchten over lange afstand waarbij bijkomend cockpit-

personeel aan boord is, kan de persoon die de lijntest afneemt, de functie van tweede piloot 

voor aflossing tijdens de kruisvlucht vervullen; hij/zij neemt op geen van beide pilotenstoelen 

plaats tijdens de start, het vertrek, de initiële kruisvlucht, de daalvlucht, de nadering of de 

landing. Zijn/haar beoordeling is uitsluitend gebaseerd op de waarnemingen tijdens de initiële 

briefing, de briefing van het cabinepersoneel, de briefing van het cockpitpersoneel en de fasen 

tijdens welke hij/zij in de waarnemersstoel zit. 
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Bijlage 2 bij OPS 1.965 

Periodieke training en toetsing – Systeemoperateurs 

 

(a) De periodieke training en toetsing van systeemoperateurs voldoet aan de eisen voor piloten en 

eventuele aanvullende specifieke taken, met weglating van die zaken die niet van toepassing 

zijn op systeemoperateurs. 

 

(b) De periodieke training en toetsing van systeemoperateurs vindt zo mogelijk tegelijkertijd 

plaats met de periodieke training en toetsing van een piloot. 

 

(c) Een lijntest wordt afgenomen door een gezagvoerder die door de exploitant wordt 

aangewezen en voor de autoriteit aanvaardbaar is, of door een instructeur of examinator voor 

typeaantekening voor systeemoperateurs. 

 

Bijlage 1 bij OPS 1.968 

Bevoegdheid van een piloot om vanuit beide pilotenstoelen te werken 

 

(a) Gezagvoerders die voor hun werkzaamheden ook vanuit de rechterstoel moeten opereren en 

de taken van de tweede piloot uitvoeren, of gezagvoerders die trainings- of examentaken 

moeten uitvoeren vanuit de rechterstoel, ondergaan aanvullende training en toetsing zoals 

vermeld in het vluchthandboek, tegelijk met de interne vaardigheidstests zoals 

voorgeschreven in OPS 1.965(b). Deze aanvullende training dient ten minste het volgende te 

omvatten: 

 

(1) een motorstoring tijdens de start; 

 

(2) een nadering en doorstart bij één uitgevallen motor; en 
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(3) een landing bij één uitgevallen motor. 

 

(b) Indien manoeuvres met (een) uitgevallen motor(en) in een vliegtuig worden uitgevoerd, dient 

het uitvallen van de motor(en) te worden gesimuleerd. 

 

(c) Bij het werken in de rechterstoel dienen tevens de bij OPS voorgeschreven tests voor het 

werken vanuit de linkerstoel geldig en actueel te zijn. 

 

(d) Een piloot die de gezagvoerder aflost dient, naast de interne vaardigheidstests zoals 

voorgeschreven in OPS 1.965(b), vaardigheid aan te tonen in de routines en procedures welke 

normaal gesproken niet tot de verantwoordelijkheden van de aflossende piloot zouden 

behoren. Wanneer de verschillen tussen linker- en rechterstoel niet belangrijk zijn 

(bijvoorbeeld vanwege het gebruik van de automatische piloot) mag de oefening vanuit elk 

van beide stoelen worden uitgevoerd. 

 

(e) Een piloot die in de linkerstoel zit en niet als gezagvoerder optreedt, dient naast de interne 

vaardigheidstests zoals voorgeschreven in OPS 1.965 b), vaardigheid aan te tonen in de 

routines en procedures welke anders tot de verantwoordelijkheid van de gezagvoerder als 

niet-besturend piloot zouden behoren. Wanneer de verschillen tussen linker- en rechterstoel 

niet belangrijk zijn (bijvoorbeeld vanwege het gebruik van de automatische piloot) mag de 

oefening vanuit elk van beide stoelen worden uitgevoerd. 
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Bijlage 1 bij OPS 1.980 

Vluchtuitvoering op meer dan één type of variant 

 

(a) Als een cockpitpersoneelslid dienst doet op meer dan één volgens de toepasselijke 

voorschriften inzake bewijzen van bevoegdheid van cockpitpersoneel vermelde vliegtuig-

klasse, vermeld vliegtuigtype of -variant, doch niet binnen één brevetaantekening, dient de 

exploitant aan de volgende eisen te voldoen. 

 

(1) Een cockpitpersoneelslid mag niet dienst doen op meer dan: 

 

(i) drie vliegtuigtypen of -varianten met zuigermotoren; of 

 

(ii) drie vliegtuigtypen of -varianten met schroefturbinemotoren; of 

 

(iii) één vliegtuigtype of -variant met schroefturbinemotoren en één vliegtuigtype of -

variant met zuigermotoren; of 

 

(iv) één vliegtuigtype of -variant met schroefturbinemotoren en een willekeurig 

vliegtuig in een bepaalde klasse. 

 

(2) OPS 1.965 voor elk gebruikt vliegtuigtype of –variant, tenzij de exploitant specifieke 

procedures en/of operationele restricties heeft gedemonstreerd die voor de autoriteit 

aanvaardbaar zijn. 
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(b) Als een cockpitpersoneelslid dienst doet op meer dan één vliegtuigtype of -variant binnen één 

of meer brevetaantekeningen als omschreven in bewijzen van bevoegdheid als 

cockpitpersoneel (type: meer dan één piloot), zorgt de exploitant ervoor dat: 

 

(1) de in het vluchthandboek vermelde minimale samenstelling van het cockpitpersoneel 

gelijk is voor elk type of elke variant waarop dienst wordt gedaan; 

 

(2) een cockpitpersoneelslid geen dienst doet op meer dan twee vliegtuigtypes of -varianten 

waarvoor een aparte brevetaantekening is vereist; en 

 

(3) binnen één vluchtdienstperiode alleen dienst wordt gedaan op vliegtuigen die binnen 

één brevetaantekening vallen, tenzij de exploitant procedures heeft vastgesteld om 

voldoende voorbereidingstijd te garanderen. 

 

Noot: Voor gevallen waarbij het om meer dan één brevetaantekening gaat, zie 

subparagrafen c) en d). 

 

(c) Als een cockpitpersoneelslid dienst doet op meer dan één in bewijzen van bevoegdheid van 

cockpitpersoneel vermeld vliegtuigtype of -variant (type: één piloot en type: meer dan één 

piloot), doch niet binnen één brevetaantekening, dient de exploitant aan de volgende eisen te 

voldoen: 

 

(1) subparagrafen b) (1), b) (2) en b) (3); 

 

(2) subparagraaf d). 
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(d) Als een cockpitpersoneelslid dienst doet op meer dan één in bewijzen van bevoegdheid van 

cockpitpersoneel vermeld vliegtuigtype of -variant (type: meer dan één piloot), doch niet 

binnen één brevetaantekening, dient de exploitant aan de volgende eisen te voldoen: 

 

(1) subparagrafen b) (1), b) (2) en b) (3); 

 

(2) alvorens gebruik te kunnen maken van de voorrechten van twee brevetaantekeningen: 

 

(i) dienen cockpitpersoneelsleden twee opeenvolgende interne vaardigheidstests te 

hebben afgelegd alsmede 500 uur dienst te hebben vervuld in de betreffende 

bemanningsfunctie op commerciële vluchten bij dezelfde exploitant. 

 

(ii) Indien een piloot ervaring heeft bij een exploitant en de voorrechten uitoefent van 

twee brevetaantekeningen, en vervolgens bij diezelfde exploitant bevorderd wordt 

tot gezagvoerder op één van die typen, is de voorgeschreven minimumervaring als 

gezagvoerder zes maanden en 300 uur, en de piloot dient twee opeenvolgende 

interne vaardigheidstests te hebben afgelegd voordat hij weer in aanmerking komt 

voor het uitoefenen van twee brevetaantekeningen. 

 

(3) Alvorens te beginnen aan de training voor en het vliegen met een ander type of andere 

variant, dienen cockpitpersoneelsleden ten minste drie maanden en 150 uur op het 

basisvliegtuig te hebben gevlogen, en daarbij ten minste één vaardigheidstest te hebben 

afgelegd. 

 

(4) Na het afleggen van de eerste lijntest op het nieuwe type, dient gedurende 50 uur of 

20 sectoren uitsluitend gevlogen te worden op vliegtuigen waarvoor de nieuwe 

typeaantekening geldt. 
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(5) OPS 1.970 voor elk gebruikt type tenzij door de autoriteit vrijstellingen zijn verleend volgens 

subparagraaf (7). 

 

(6) De periode waarin lijnvluchtervaring is vereist, dient voor elk type in het vluchthandboek te 

worden vermeld. 

 

(7) Wanneer om vrijstellingen wordt verzocht ter vermindering van de eisen met betrekking tot 

training, toetsing en recente ervaring bij het werken met verschillende vliegtuigtypen, dient de 

exploitant aan de autoriteit aan te tonen welke zaken dusdanig vergelijkbaar zijn dat zij niet 

bij elk type of elke variant herhaald hoeven te worden. 

 

(i) OPS 1.965 b) vereist twee interne vaardigheidstests per jaar. Wanneer volgens 

subparagraaf (7) toestemming wordt verleend om interne vaardigheidstests afwisselend 

op elk van beide typen af te leggen, wordt door elke interne vaardigheidstest tevens de 

geldigheid van de interne vaardigheidstest voor het andere type verlengd. Mits de 

periode tussen vaardigheidstests niet langer is dan die welke is voorgeschreven in de 

toepasselijke regeling voor afgifte van bewijzen van bevoegdheid als cockpitpersoneel 

voor elk type, zal zijn voldaan aan de betreffende eisen met betrekking tot de afgifte van 

bewijzen van bevoegdheid als cockpitpersoneel. Voorts dient toepasselijke en 

goedgekeurde periodieke training in het vluchthandboek te worden omschreven. 

 

(ii) OPS 1.965 c) vereist één lijntest per jaar. Wanneer volgens subparagraaf (7) 

toestemming wordt verleend om lijntests afwisselend op verschillende typen of 

varianten af te leggen, wordt door elke met goed gevolg afgelegde lijntest tevens de 

geldigheid van de lijntest voor het andere type of de andere variant verlengd. 
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(iii) De jaarlijkse training en toetsing van het gebruik van nood- en veiligheids-

uitrusting dient alle vereisten voor elk type te omvatten. 

 

(8) OPS 1.965 voor elk gebruikt type of elke gebruikte variant tenzij door de autoriteit 

vrijstellingen zijn verleend volgens subparagraaf (7). 

 

(e) Als een cockpitpersoneelslid dienst doet op combinaties van vliegtuigtypen of -varianten als 

omschreven in bewijzen van bevoegdheid als cockpitpersoneel (klasse: één piloot en type: 

meer dan één piloot), dient de exploitant aan te tonen dat specifieke procedures en/of 

operationele restricties volgens OPS 1.980 d) zijn goedgekeurd. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  CS/ld 352 
BIJLAGE DG C III   NL 

SUBDEEL O 

CABINEPERSONEEL 

 

OPS 1.988 

Toepasselijkheid 

 

De exploitant zorgt ervoor dat alle leden van het cabinepersoneel voldoen aan de eisen van dit 

subdeel en aan de op cabinepersoneel toepasselijke veiligheidsregels. 

 

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder "leden van het cabinepersoneel" verstaan alle 

bemanningsleden, behalve cockpitpersoneel, die in het belang van de veiligheid van de passagiers 

taken in de cabine van het vliegtuig uitvoeren die hun door de exploitant of de gezagvoerder zijn 

opgedragen. 

 

OPS 1.989 

Identificatie 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat alle leden van het cabinepersoneel het uniform van het 

cabinepersoneel van de exploitant dragen en voor de passagiers duidelijk als 

cabinepersoneelsleden herkenbaar zijn. 

 

(b) Ander personeel, zoals medisch personeel, veiligheidspersoneel, begeleiders van kinderen, 

escortes, technisch personeel, artiesten, tolken, die taken verrichten in de cabine, dragen geen 

uniform dat hen voor de passagiers als cabinepersoneel herkenbaar maakt, tenzij zij voldoen 

aan de eisen van dit subdeel en aan andere toepasselijke eisen van deze verordening. 
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OPS 1.990 

Aantal leden en samenstelling van het cabinepersoneel 

 

(a) De exploitant mag geen passagier(s) vervoeren met een vliegtuig met een maximale 

goedgekeurde configuratie voor meer dan 19 passagierszitplaatsen, tenzij de bemanning ten 

minste één cabinepersoneelslid telt dat is belast met uitvoering van de in het vluchthandboek 

vermelde taken ter bevordering van de veiligheid van passagiers. 

 

(b) Om te voldoen aan punt a) zorgt de exploitant ervoor dat het minimumaantal 

cabinepersoneelsleden gelijk is aan de grootste waarde van: 

 

(1) één cabinepersoneelslid voor elke 50 of een gedeelte van 50 passagierszitplaatsen die op 

hetzelfde dek van een vliegtuig zijn geïnstalleerd; of 

 

(2) het aantal cabinepersoneelsleden dat actief heeft deelgenomen aan de demonstratie van 

de noodevacuatie van de cabine, of geacht werd te hebben deelgenomen aan de 

betreffende analyse, met dien verstande dat, indien de maximale goedgekeurde 

configuratie voor passagierszitplaatsen ten minste 50 minder is dan het aantal tijdens de 

demonstratie geëvacueerde passagiers, het aantal cabinepersoneelsleden met één 

verminderd mag worden voor elk gehele veelvoud van 50 dat de maximale 

goedgekeurde configuratie voor passagierszitplaatsen minder is dan de gecertificeerde 

maximumcapaciteit. 

 

(c) Onder bijzondere omstandigheden mag de autoriteit van de exploitant verlangen dat er extra 

cabinepersoneelsleden in de bemanning worden opgenomen. 
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(d) In onvoorziene omstandigheden mag het voorgeschreven aantal cabinepersoneelsleden 

worden verminderd, mits: 

 

(1) het aantal passagiers is verminderd overeenkomstig de in het vluchthandboek vermelde 

procedures; en 

 

(2) na voltooiing van de vlucht een rapport wordt ingediend bij de autoriteit. 

 

(e) De exploitant zorgt ervoor dat bij het inhuren van cabinepersoneelsleden die zelfstandig zijn 

en/of op freelance- of part-timebasis werken, voldaan wordt aan de eisen van subdeel O. 

Hierbij dient speciale aandacht te worden besteed aan het totale aantal vliegtuigtypen of -

varianten waarop een lid van het cabinepersoneel mag vliegen voor commercieel vervoer door 

de lucht, hetwelk niet hoger mag zijn dan de in OPS 1.1030 genoemde aantallen, met inbegrip 

van eventuele werkzaamheden voor een andere exploitant. 

 

OPS 1.995 

Minimumeisen 

 

De exploitant zorgt ervoor dat elk lid van het cabinepersoneel: 

 

(a) minstens 18 jaar oud is, 

 

(b) regelmatig het medisch onderzoek of de medische controle, als voorgeschreven door de 

autoriteit, heeft ondergaan om na te gaan of hij/zij medisch geschikt is voor zijn/haar taken. 
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(c) met goed gevolg een basisopleiding veiligheid heeft gevolgd conform OPS 1.1005 en over 

een attest opleiding veiligheid beschikt. 

 

(d) een passende conversie- en/of verschillentraining heeft gevolgd waarbij ten minste de in OPS 

1.1010 genoemde punten zijn behandeld, 

 

(e) periodieke training volgt overeenkomstig OPS 1.1015, 

 

(f) bekwaam is om zijn/haar taken overeenkomstig het bepaalde in het vluchthandboek te 

vervullen. 

 

OPS 1.1000 

Leidinggevende cabinepersoneelsleden 

 

(a) De exploitant wijst, telkens wanneer het cabinepersoneel meer dan één lid telt, daaruit iemand 

aan als leidinggevend lid van het cabinepersoneel. Voor vluchten met meer dan één 

cabinepersoneelslid waarbij slechts één cabinepersoneelslid is voorgeschreven, wijst de 

exploitant een cabinepersoneelslid aan dat verantwoording verschuldigd is aan de 

gezagvoerder. 

 

(b) Het leidinggevend lid van het cabinepersoneel is verantwoording verschuldigd aan de 

gezagvoerder voor de uitvoering en coördinatie van de in het vluchthandboek vermelde 

normale en noodprocedure(s). Indien bij turbulentie instructies van het cockpitpersoneel 

uitblijven, mag het leidinggevend lid van het cabinepersoneel zijn/haar niet met de veiligheid 

verband houdende taken onderbreken en het cockpitpersoneel op de hoogte brengen van de 

waargenomen mate van turbulentie en erop wijzen dat het nodig is de "Fasten Seat Belts"-

lampjes te doen branden. Daarop moet het cabinepersoneel de passagierscabine en andere 

toepasselijke zones beveiligen. 
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(c) Indien bij OPS 1.990 de aanwezigheid van meer dan één cabinepersoneelslid is 

voorgeschreven, mag de exploitant een persoon niet tot leidinggevend lid van het 

cabinepersoneel benoemen tenzij die persoon ten minste één jaar ervaring heeft als actief lid 

van het cabinepersoneel en een toepasselijke cursus heeft gevolgd, waarin ten minste het 

volgende wordt behandeld: 

 

(1) Briefing voorafgaand aan de vlucht: 

 

(i) het als bemanning samenwerken, 

 

(ii) toewijzing van posten en taken aan cabinepersoneelsleden, 

 

(iii) zich beraden op de betreffende vlucht, daarbij rekening houdend met het type 

vliegtuig, de uitrusting, het gebied waarin gevlogen wordt, de soort vlucht en de 

categorieën passagiers, waarbij met name aandacht voor invaliden, kinderen en 

passagiers op brancards; 

 

(2) Samenwerking binnen de bemanning: 

 

(i) discipline, taakverdeling en hiërarchische structuur, 

 

(ii) het belang van coördinatie en communicatie, 

 

(iii) wat te doen als de piloot het vermogen verliest zijn taken uit te voeren; 
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(3) Doornemen van de eisen van de exploitant en van de wettelijke verplichtingen: 

 

(i) voorlichting van de passagiers wat betreft de veiligheid, gedrukte veilig-

heidsaanwijzingen, 

 

(ii) beveiliging van de boordkeuken (borging), 

 

(iii) berging van bagage in de cabine, 

 

(iv) elektronische apparatuur, 

 

(v) procedures bij het bijtanken met passagiers aan boord, 

 

(vi) turbulentie, 

 

(vii) documentatie; en 

 

(4) Menselijke factoren en boordpersoneelsbeheer; en 

 

(5) Melding van ongevallen en incidenten; en 

 

(6) Beperkingen inzake vlieg- en diensttijden en rustverplichtingen. 
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(d) De exploitant stelt procedures vast om te bepalen wie, uit de overgebleven leden van het 

cabinepersoneel, het meest geschikt is om op te treden als leidinggevende van het 

cabinepersoneel ingeval de aangewezen leidinggevende van het cabinepersoneel zijn functie 

niet meer kan uitoefenen. Deze procedures dienen aanvaardbaar te zijn voor de autoriteit en 

rekening te houden met de werkervaring van het betreffende lid van het cabinepersoneel. 

 

(e) CRM-opleiding: de exploitant zorgt ervoor dat alle toepasselijke elementen van bijlage 2 bij 

OPS 1.1005/1.1010/1.1015, tabel 1, kolom a), in de opleiding worden opgenomen en worden 

behandeld tot het niveau dat is vereist voor kolom f), cursus voor leidinggevende leden van 

het cabinepersoneel 

 

OPS 1.1002 

Vluchten met één cabinepersoneelslid 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat elk lid van het cabinepersoneel dat niet beschikt over 

vergelijkbare ervaring, alvorens dienst te doen als enig cabinepersoneelslid de volgende 

opleidingselementen heeft voltooid: 

 

(1) training in aanvulling op de training zoals voorgeschreven in OPS 1.1005 en OPS 

1.1010, waarbij in verband met het dienst doen als enig cabinepersoneelslid speciale 

aandacht wordt besteed aan het volgende: 

 

(i) aan de gezagvoerder verschuldigde verantwoording voor de uitvoering van 

cabineveiligheids- en noodprocedures zoals uiteengezet in het vluchthandboek, 

 

(ii) het belang van coördinatie en communicatie met het cockpitpersoneel, omgaan 

met passagiers die weerspannig zijn of de rust (ernstig) verstoren, 
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(iii) doornemen van de eisen van de exploitant en van de wettelijke verplichtingen, 

 

(iv) documentatie, 

 

(v) melding van ongevallen en incidenten, 

 

(vi) Beperking inzake vlieg- en diensttijden. 

 

(2) gewenningsvluchten van ten minste 20 uur en 15 sectoren. Gewenningsvluchten worden 

uitgevoerd onder toezicht van een voldoende ervaren cabinepersoneelslid op het 

vliegtuigtype waarmee zal worden gevlogen. 

 

(b) De exploitant zorgt ervoor, alvorens een lid van het cabinepersoneel dienst te laten doen als 

enig cabinepersoneelslid, dat die persoon in staat is om zijn/haar taken volgens de in het 

vluchthandboek vastgestelde procedures uit te voeren. De geschiktheid voor vluchten met één 

cabinepersoneelslid wordt behandeld in de criteria voor de selectie, de aanwerving, de 

opleiding en de beoordeling van de bekwaamheid van cabinepersoneel. 

 

OPS 1.1005 

Basisopleiding veiligheid 

(Zie bijlage 1 bij OPS 1.1005) 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat elk lid van het cabinepersoneel met goed gevolg een 

basisopleiding veiligheid voltooit waarin ten minste de in bijlage 1 bij OPS 1.1005 genoemde 

onderwerpen worden behandeld, alvorens een conversietraining te volgen. 
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(b) De opleiding wordt, naar keuze van de autoriteit en met haar goedkeuring gegeven door: 

 

ofwel 

 

(1) de exploitant 

 

- rechtstreeks of 

 

- onrechtstreeks door een opleidingsorganisatie die optreedt namens de exploitant; 

 

of 

 

(2) een erkende opleidingsinstantie. 

 

(c) het programma en de structuur van de basisopleiding voldoen aan de toepasselijke 

voorschriften en worden vooraf door de autoriteit goedgekeurd. 

 

(d) Leden van het cabinepersoneel die het basisopleidingsprogramma hebben voltooid of de in 

OPS 1.1025 genoemde toetsing goed hebben doorstaan, wordt een attest opleiding veiligheid 

toegekend door, naar keuze van de autoriteit, de autoriteit, de exploitant of de erkende 

opleidingsinstantie die de opleiding heeft verstrekt. 

 

(e) Wanneer de autoriteit de exploitant of een erkende opleidingsinstantie toestemming verleent 

om een attest opleiding veiligheid te verstrekken aan een lid van het cabinepersoneel, wordt in 

dat attest duidelijk melding gemaakt van de door de autoriteit verleende erkenning. 
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OPS 1.1010 

Conversie- en verschillentraining 

(Zie bijlage 1 bij OPS 1.1010) 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat elk lid van het cabinepersoneel relevante conversie- en 

verschillentraining heeft doorlopen conform de toepasselijke voorschriften en ten minste met 

betrekking tot de in bijlage 1 bij OPS 1.1010 vermelde onderwerpen. De opleiding wordt 

nader omschreven in het vluchthandboek. Het programma en de structuur van de opleiding 

worden vooraf door de autoriteit goedgekeurd. 

 

(1) Conversietraining. Een cabinepersoneelslid moet een conversiecursus hebben gevolgd 

voordat hij/zij: 

 

(i) voor de eerste maal door de exploitant kan worden ingezet als lid van het 

cabinepersoneel; of 

 

(ii) op een ander vliegtuigtype kan worden ingezet; en 

 

(2) Verschillentraining. Een cabinepersoneelslid moet een verschillentraining hebben 

gevolgd voordat hij/zij  

 

(i) mag werken op een variant van het vliegtuigtype waarmee op dat moment 

gevlogen wordt; of 

 

(ii) mag werken met andere veiligheidsuitrusting, anders geplaatste veiligheids-

uitrusting, of andere normale en noodveiligheidsprocedures op huidige 

vliegtuigtypen of -varianten. 
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(b) De exploitant bepaalt de inhoud van de conversie- en verschillentraining, rekening houdend 

met de eerder door het cabinepersoneel gevolgde training, zoals opgetekend in het in OPS 

1.035 voorgeschreven trainingregister. 

 

(c) Onverminderd OPS 1.995, punt c), kunnen verwante elementen van de basisopleiding (OPS 

1.1005) en de conversie- en verschillentraining (OPS 1.1010) worden gecombineerd. 

 

(d) De exploitant zorgt ervoor dat: 

 

(1) de conversietraining gestructureerd en op realistisch wijze wordt gegeven, conform 

bijlage 1 bij OPS 1.1010; 

 

(2) de verschillentraining gestructureerd wordt gegeven; en 

 

(3) er bij de conversietraining en, voorzover nodig bij de verschillentraining, aandacht 

wordt besteed aan het gebruik van alle veiligheidsuitrustingen en alle normale en 

noodprocedures die van toepassing zijn op het/de betrokken type of variant vliegtuig, en 

de instructie en oefeningen ofwel op een representatieve trainingsinrichting ofwel op het 

vliegtuig zelf worden gegeven. 

 

(e) De exploitant zorgt ervoor dat elk cabinepersoneelslid, voordat hij/zij voor de eerste maal 

wordt ingezet, de interne CRM-opleiding en de vliegtuigtype-specifieke CRM-opleiding heeft 

voltooid, overeenkomstig bijlage 1 bij OPS 1.1010 j). Cabinepersoneelsleden die reeds door 

de exploitant worden ingezet als cabinepersoneelsleden en die de interne CRM-opleiding nog 

niet hebben voltooid, dienen deze opleiding te voltooien tegen de volgende verplichte 

periodieke training en toetsing overeenkomstig bijlage 1 bij OPS 1.1010 j), met inbegrip van 

de vliegtuigtype-specifieke CRM-opleiding, indien nodig. 
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OPS 1.1012 

Gewenning 

 

De exploitant zorgt ervoor dat elk lid van het cabinepersoneel, na voltooiing van de 

conversietraining, een gewenningstraining doorloopt alvorens te worden ingezet als een van de bij 

OPS 1.990 minimaal voorgeschreven cabinepersoneelsleden. 

 

OPS 1.1015 

Periodieke training 

(Zie bijlage 1 bij OPS 1.1015) 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat elk lid van het cabinepersoneel een periodieke training 

ondergaat betreffende de aan elk cabinepersoneelslid opgedragen handelingen bij normale en 

noodprocedures en -routines met betrekking tot de vliegtuigtypen en varianten waarop zij 

werken conform bijlage 1 bij OPS 1.1015. 

 

(b) De exploitant zorgt ervoor dat het door de autoriteit goedgekeurde programma van periodieke 

training theoretische en praktische instructie en individuele oefeningen omvat, conform 

bijlage 1 bij OPS 1.1015. 

 

(c) De geldigheidstermijn van de bij OPS 1.1025 voorgeschreven periodieke training en de 

bijbehorende test is 12 kalendermaanden plus het restant van de maand van afgifte. Bij afgifte 

binnen de laatste drie kalendermaanden van de geldigheid van een voorgaande test, strekt de 

geldigheidstermijn zich uit van de datum van afgifte tot 12 kalendermaanden na de 

verloopdatum van die voorgaande test. 
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OPS 1.1020 

Herhalingscursussen 

(Zie bijlage 1 bij OPS 1.1020) 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat elk lid van het cabinepersoneel dat meer dan zes maanden geen 

vluchtdienst meer heeft gedaan, maar voor wie de geldigheidsperiode van de vorige test 

volgens OPS 1.1025 b)(3) nog niet is verstreken, de in het vluchthandboek vermelde 

herhalingscursus volgt als voorgeschreven in bijlage 1 bij OPS 1.1020. 

 

(b) De exploitant zorgt ervoor dat, als een lid van het cabinepersoneel gedurende de laatste zes 

maanden wel vluchtdienst heeft gedaan, maar niet op het betreffende vliegtuigtype als lid van 

het bij OPS 1.990 b) voorgeschreven cabinepersoneel, dit lid van het cabinepersoneel 

alvorens op dat type te gaan werken ofwel: 

 

(1) een herhalingscursus op dat type volgt; of 

 

(2) ter hernieuwde gewenning een commerciële vlucht van twee sectoren op dat type 

maakt. 
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OPS 1.1025 

Toetsing 

 

(a) De autoriteit, de exploitant dan wel de erkende opleidingsinstantie die de opleiding heeft 

verstrekt - naar keuze van de autoriteit - zorgt ervoor dat tijdens of na de bij OPS 1.1005, 

1.1010, 1.1015 en 1.1020 voorgeschreven training elk lid van het cabinepersoneel een toets 

aflegt met betrekking tot de ontvangen training teneinde zijn/haar vaardigheid in het uitvoeren 

van de normale en noodveiligheidstaken te controleren. 

 

De autoriteit, de exploitant of de erkende opleidingsinstantie die de opleiding heeft verstrekt - 

naar keuze van de autoriteit - ziet erop toe dat het personeel dat met de toetsen wordt belast, 

daarvoor gekwalificeerd is. 

 

(b) De exploitant zorgt ervoor dat elk lid van het cabinepersoneel wordt getoetst op het volgende: 

 

(1) Basisopleiding veiligheid: de in bijlage 1 bij OPS 1.1005 genoemde zaken; 

 

(2) Conversie- en verschillentraining: de in bijlage 1 bij OPS 1.1010 genoemde zaken; 

 

(3) Periodieke training: de in bijlage 1 bij OPS 1.1015 genoemde zaken, voorzover van 

toepassing, en 

 

(4) Herhalingscursussen: de in bijlage 1 bij OPS 1.1020 genoemde zaken. 
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OPS 1.1030 

Vluchten op meer dan één type of variant 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat geen enkel lid van het cabinepersoneel op meer dan drie 

vliegtuigtypen werkt, met dien verstande dat het lid van het cabinepersoneel met instemming 

van de autoriteit op vier vliegtuigtypen mag werken mits voor ten minste twee van de typen 

het volgende geldt: 

 

(1) de niet-type-specifieke normale en noodprocedures zijn identiek; en 

 

(2) de veiligheidsuitrusting en de type-specifieke normale en noodprocedures zijn nagenoeg 

gelijk. 

 

(b) Voor de toepassing van punt a) dienen varianten van een vliegtuigtype te worden gezien als 

verschillende typen indien zij niet nagenoeg gelijk zijn op alle volgende punten: 

 

(1) bediening van de nooduitgang(en); 

 

(2) plaats en type van de draagbare veiligheidsuitrusting; en 

 

(3) type-specifieke noodprocedures. 
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OPS 1.1035 

Trainingsregisters 

 

De exploitant: 

 

(1) houdt registers bij van alle trainingen en toetsen als voorgeschreven in OPS 1.1005, 1.1010, 

1.1015, 1.1020 en 1.1025; en 

 

(2) bewaart een kopie van het attest opleiding veiligheid; en 

 

(3) houdt de registers in verband met training en medisch onderzoek of medische controle 

actueel, door voor de trainingsregisters data en inhoud van gevolgde conversie-, verschillen- 

en periodieke trainingen op te tekenen; en 

 

(4) geeft het betrokken lid van het cabinepersoneel op diens verzoek inzage in de registers van 

alle basisopleidingen, conversietrainingen en periodieke trainingen en toetsen. 
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Bijlage 1 bij OPS 1.1005 

Basisopleiding veiligheid 

 

De in OPS 1.1005 bedoelde basisopleidingscursus veiligheid omvat ten minste de volgende 

onderwerpen: 

 

(a) Training in het omgaan met brand en rook: 

 

1. de nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van het cabinepersoneel om in noodsituaties 

bij het ontstaan van brand en rook snel in te grijpen, waarbij vooral het opsporen van de 

vuurhaard belangrijk is; 

 

2. wanneer er brand of rook wordt ontdekt, is het belangrijk onmiddellijk het 

cockpitpersoneel te waarschuwen, en de voor coördinatie en bijstand noodzakelijke 

specifieke acties te ondernemen; 

 

3. noodzakelijk is de frequente controle van potentieel brandgevaarlijke plaatsen, zoals de 

toiletten, en van de bijbehorende rookdetectoren; 

 

4. classificatie van branden, de daarbij passende soorten blusmiddelen, de in bepaalde 

brandsituaties te volgen procedures, gebruikstechnieken voor blusmiddelen, de 

gevolgen van verkeerde toepassing en van het gebruik in een besloten ruimte; en 

 

5. de algemene procedures die door hulpdiensten van luchthavens op de grond worden 

gevolgd. 
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(b) Survivaltraining in het water. 

 

Het aantrekken en het gebruik in het water van reddingsvesten. Personeel in een vliegtuig dat 

is uitgerust met reddingsvlotten of ander soortgelijk materieel, moet getraind zijn in het 

gebruik hiervan en praktijkervaring in het water hebben opgedaan. 

 

(c) Survivaltraining. 

 

De survivaltraining moet afgestemd zijn op de gebieden waar gevlogen wordt (b.v. 

poolgebied, woestijn, oerwoud of zee). 

 

(d) Medische aspecten en EHBO: 

 

1. EHBO-opleiding en gebruik van EHBO-doos; 

 

2. EHBO in combinatie met survival-opleiding en passende hygiëne; en 

 

3. de fysiologische effecten van vliegen¸ met speciale nadruk op zuurstofgebrek. 

 

(e) Het omgaan met de passagiers: 

 

1. voorlichting over herkenning van en omgaan met onder invloed van alcohol of drugs 

verkerende of agressieve passagiers; 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  CS/ld 370 
BIJLAGE DG C III   NL 

2. methoden om passagiers te motiveren en de nodige vaardigheid in het beheersen van 

mensenmassa's met het oog op een snelle evacuatie van het vliegtuig; 

 

3. voorschriften voor het veilig opbergen van handbagage (inclusief voorwerpen voor de 

dienstverlening in de passagiersruimte) en het risico dat handbagage gevaar oplevert 

voor de passagiers, nooduitrusting beschadigt of de uitgangen van het vliegtuig 

blokkeert; 

 

4. het belang van een correcte verdeling van de passagiers over de zitplaatsen met het oog 

op een goede gewichtsverdeling in het vliegtuig. Speciale nadruk moet worden gelegd 

op de plaatsen die aan gehandicapte passagiers worden gegeven en aan de noodzaak om 

de plaatsen naast uitgangen zonder toezicht aan gezonde passagiers te geven; 

 

5. de bij het optreden van turbulentie te nemen maatregelen, inclusief het beveiligen van 

de cabine; 

 

6. de te nemen voorzorgsmaatregelen wanneer levende dieren in de cabine worden 

vervoerd; 

 

7. opleiding met betrekking tot gevaarlijke goederen; 

 

8. veiligheidsprocedures, inclusief de bepalingen in subdeel S. 

 

(f) Communicatie. 

 

Tijdens de opleiding wordt de nadruk gelegd op het belang van een goede communicatie 

tussen cabinepersoneel en cockpitpersoneel, met aandacht voor techniek en gebruik van 

gewone taal en vaktaal. 
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(g) Discipline en verantwoordelijkheden: 

 

1. belangrijk is dat het cabinepersoneel zijn taken volgens het vluchthandboek uitvoert; 

 

2. een cabinepersoneelslid moet steeds bekwaam en fit genoeg zijn om als zodanig te 

functioneren, en dient zich in verband hiermee te houden aan de voorschriften inzake 

het maximumaantal vlieg- en diensttijden en rusttijden; 

 

3. op de hoogte zijn van de luchtvaartvoorschriften voor cabinepersoneel en de rol van de 

burgerluchtvaartautoriteit; 

 

4. algemene kennis bezitten van de betreffende luchtvaartterminologie, vliegtheorie, 

passagiersverdeling, weerkunde en vlieggebieden; 

 

5. briefing van het cabinepersoneel voor de vlucht, en verstrekking van de nodige 

veiligheidsinformatie met betrekking tot hun specifieke taken; 

 

6. het belang van actualisering van de relevante documenten en handboeken door 

invoering van de van de exploitant afkomstige wijzigingen; 

 

7. het is van belang aan te geven wanneer leden van het cabinepersoneel het gezag en de 

verantwoordelijkheid hebben om te beginnen met een evacuatie of andere 

noodprocedures; en 

 

8. het belang van veiligheidstaken en -verantwoordelijkheden en de noodzaak om snel en 

efficiënt op noodsituaties te reageren. 
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(h) Personeelsbeheer met betrekking tot de bemanning. 

 

(1) Basiscursus CRM: 

 

(i) een cabinepersoneelslid voltooit een basiscursus CRM voordat hij/zij voor de 

eerste keer wordt ingezet als cabinepersoneelslid. Cabinepersoneelsleden die reeds 

als zodanig worden ingezet bij commercieel vervoer door de lucht en die de 

basiscursus nog niet hebben voltooid, dienen een basiscursus CRM te voltooien 

tegen de volgende verplichte periodieke training en/of toetsing. 

 

(ii) De in bijlage 2 bij OPS 1.1005/1.1010/1.1015, tabel 1, kolom a), vermelde 

trainingselementen worden behandeld tot het niveau dat is vereist voor kolom b) 

van de basiscursus CRM. 

 

(iii) De basiscursus CRM wordt gegeven door ten minste één CRM-instructeur voor 

cabinepersoneel. 

 

Bijlage 1 bij OPS 1.1010 

Conversie- en verschillentraining 

 

(a) Algemeen. 

 

De exploitant zorgt ervoor dat: 

 

1. alle conversie- en verschillentraining door daarvoor gekwalificeerde personen wordt 

gegeven; en 
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2. tijdens conversie- en verschillentrainingen, de plaats, het uitnemen en het gebruik van 

alle aan boord van het vliegtuig aanwezige veiligheids- en overlevingsuitrusting aan de 

orde komen, alsook alle normale en noodprocedures die gelden voor het/de te gebruiken 

vliegtuigtype, -variant en -configuratie. 

 

(b) Training in het omgaan met brand en rook 

 

De exploitant zorgt ervoor dat: 

 

1. elk lid van het cabinepersoneel op realistische en praktische wijze en met gebruikmaking van 

representatieve uitrustingsstukken wordt getraind in het gebruik van alle aan boord 

meegevoerde brandbestrijdingsmiddelen, beschermende kleding inbegrepen. Deze training 

moet omvatten: 

 

(i) het blussen van een brand zoals die binnen in een vliegtuig kan ontstaan, met dien 

verstande dat er in plaats van brandblussers op basis van Halon een alternatief mag 

worden gebruikt; en 

 

(ii) het opzetten en gebruiken van beschermende ademhalingsapparatuur in een gesloten, 

met (namaak)rook gevulde ruimte. 

 

c) Bediening van deuren en uitgangen 

 

De exploitant zorgt ervoor dat: 

 

1. elk lid van het cabinepersoneel alle normale uitgangen en nooduitgangen voor evacuatie 

van passagiers in een vliegtuig of een representatieve trainingsinrichting kan bedienen 

en daadwerkelijk kan openen; en 
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2. de bediening van alle andere uitgangen (zoals cockpitramen) wordt gedemonstreerd. 

 

(d) Evacuatieglijbaantraining 

 

De exploitant zorgt ervoor dat: 

 

1. elk lid van het cabinepersoneel zelf een evacuatieglijbaan gebruikt, en dit vanaf een 

hoogte overeenkomend met die van de drempel van het hoofddek van het vliegtuig; 

 

2. de glijbaan aan een vliegtuig of een representatieve trainingsinrichting is bevestigd; en 

 

3. de afdaling wordt herhaald wanneer het lid van het cabinepersoneel gekwalificeerd is 

voor een vliegtuigtype waarvan de hoogte van de drempel van de hoofddekuitgang 

aanzienlijk verschilt van die van het vliegtuigtype waarop hij/zij voordien dienst deed. 

 

(e) Evacuatieprocedures en andere noodsituaties 

 

De exploitant zorgt ervoor dat: 

 

1. herkenning van geplande of ongeplande evacuaties op land of op water deel uitmaakt 

van de evacuatietraining. Het vermogen te zien of een uitgang of evacuatieuitrusting 

onbruikbaar is, moet deel uitmaken van deze training; en 
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2. elk lid van het cabinepersoneel wordt getraind voor het volgende: 

 

(i) een brand tijdens de vlucht, met nadruk op het identificeren van de oorsprong van 

de brand; 

 

(ii) ernstige turbulentie; 

 

(iii) het plotseling wegvallen van de druk, en daarbij het opzetten van draagbare 

zuurstofapparatuur door elk lid van het cabinepersoneel; en 

 

(iv) andere noodsituaties tijdens de vlucht. 

 

(f) Het beheersen van mensenmassa's 

 

De exploitant zorgt ervoor dat training wordt gegeven in de praktische aspecten van het 

beheersen van mensenmassa's bij verschillende noodsituaties, zulks voorzover van toepassing 

op het type vliegtuig. 

 

(g) Verlies, door de piloot, van het vermogen zijn taken uit te voeren 

 

Tenzij de minimale bezetting van het cockpitpersoneel meer dan twee bedraagt, zorgt de 

exploitant ervoor dat elk lid van het cabinepersoneel is getraind in de procedure die moet 

worden gevolgd wanneer een cockpitpersoneelslid het vermogen verliest zijn/haar taken uit te 

voeren, en dat het cabinepersoneelslid de mechanismen van de stoelen en het veiligheidstuig 

kan bedienen. De training in het gebruik van het zuurstofsysteem en de controlelijsten van de 

cockpitpersoneelsleden, indien voorgeschreven in de standaardprocedures van de exploitant, 

wordt verstrekt aan de hand van een praktische demonstratie. 
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(h) Veiligheidsuitrusting 

 

De exploitant zorgt ervoor dat elk lid van het cabinepersoneel realistische training krijgt en 

demonstraties bijwoont in verband met de plaats en het gebruik van de 

veiligheidsuitrustingen, met inbegrip van het volgende: 

 

1. glijbanen, en waar niet-zelf-ondersteunende glijbanen worden meegevoerd, het gebruik 

van de nodige kabels; 

 

2. reddingsvlotten en glijvlotten, met inbegrip van de uitrusting die aan het vlot is 

bevestigd en/of erin wordt meegevoerd; 

 

3. reddingsvesten, ook voor kinderen, en drijvende brancards; 

 

4. het "dropdown" zuurstofsysteem; 

 

5. eerste-hulpzuurstof; 

 

6. brandblussers; 

 

7. brandbijl of breekijzer; 

 

8. noodverlichting, met inbegrip van zaklantaarns; 

 

9. communicatieapparatuur, met inbegrip van megafoons; 

 

10. overlevingspakketten, met inbegrip van hun inhoud; 
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11. pyrotechnisch gerei (werkelijke of namaak); 

 

12. EHBO-trommels plus inhoud, en medische nooduitrusting; en 

 

13. andere in de cabine aanwezige veiligheidsuitrusting of -systemen, voorzover van 

toepassing. 

 

(i) Het voorlichten van de passagiers/demonstreren van veiligheidsinrichtingen en -procedures 

 

De exploitant zorgt ervoor dat training wordt verstrekt in het voorbereiden van de passagiers 

op normale en noodsituaties, overeenkomstig OPS 1.285. 

 

(j) Beheer van en betrekkingen met boordpersoneel. De exploitant zorgt ervoor dat: 

 

(1) elk cabinepersoneelslid de interne CRM-opleiding voltooit waarbij de in bijlage 2 bij 

OPS 1.1005/1.1010/1.1015, tabel 1, kolom a), vermelde trainingselementen worden 

behandeld tot het niveau dat is vereist voor kolom c), voordat hij/zij een vliegtuigtype-

specifieke CRM-opleiding en/of een periodieke CRM-opleiding volgt. 

 

(2) wanneer een cabinepersoneelslid een conversietraining voor een ander vliegtuigtype 

volgt, de in bijlage 2 bij OPS 1.1005/1.1010/1.1015, tabel 1, kolom a), vermelde 

trainingselementen worden behandeld tot het niveau dat is vereist voor kolom d) van de 

vliegtuigtype-specifieke CRM-opleiding. 

 

(3) De interne CRM-opleiding en de vliegtuigtype-specifieke CRM-opleiding worden 

gegeven door ten minste één CRM-instructeur voor cabinepersoneel. 
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Bijlage 1 bij OPS 1.1015 

Periodieke training 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat periodieke training gegeven wordt door gekwalificeerde 

personen. 

 

(b) De exploitant zorgt ervoor dat de volgende elementen elke 12 maanden deel uitmaken van het 

programma voor praktische training: 

 

1. Noodprocedures, met inbegrip van onvermogen van een piloot om zijn taken uit te 

voeren; 

 

2. evacuatieprocedures, met inbegrip van technieken voor het beheersen van 

mensenmassa's; 

 

3. "touch"-routines voor elk lid van het cabinepersoneel in het openen van normale 

uitgangen en nooduitgangen ten behoeve van de evacuatie van de passagiers; 

 

4. de plaats en bediening van de nooduitrusting, waaronder zuurstofsystemen, en het 

aantrekken, door elk lid van het cabinepersoneel, van reddingsvesten, draagbare 

zuurstofapparatuur en beschermende ademhalingsapparatuur (PBE); 

 

5. EHBO en de inhoud van de EHBO-trommels; 

 

6. het stouwen van voorwerpen in de cabine; 

 

7. veiligheidsprocedures; 

 

8. evaluatie van incidenten en ongevallen; en 
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9. beheer van en betrekkingen met boordpersoneel (Crew Resource Management CRM). 

De exploitant zorgt ervoor dat de CRM-opleiding aan het volgende voldoet: 

 

(i) De in bijlage 2 bij OPS 1.1005/1.1010/1.1015, tabel 1, kolom a), vermelde 

trainingselementen worden binnen een cyclus van drie jaar behandeld tot het 

niveau dat is vereist voor kolom e) van de jaarlijkse periodieke CRM-opleiding. 

 

(ii) de opstelling en de toepassing van deze syllabus wordt beheerd door een CRM-

instructeur voor cabinepersoneel. 

 

(iii) wanneer de CRM-opleiding wordt gegeven in stand-alone-modules, dient zij door 

ten minste één CRM-instructeur voor cabinepersoneel te worden gegeven. 

 

(c) De exploitant zorgt ervoor dat de volgende elementen met intervallen van uiterlijk drie jaar 

aan de orde komen in de periodieke training: 

 

1. de bediening en het daadwerkelijk openen van alle normale uitgangen en nooduitgangen 

voor evacuatie van passagiers in een vliegtuig of een representatieve trainingsinrichting; 

 

2. demonstratie van de bediening van alle andere uitgangen; 

 

3. training, op realistische en praktische wijze en met gebruikmaking van representatieve 

uitrustingsstukken, in het gebruik van alle aan boord meegevoerde brandbestrijdings-

middelen, beschermende kleding inbegrepen. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  CS/ld 380 
BIJLAGE DG C III   NL 

Deze training moet omvatten: 

 

(i) het blussen van een brand zoals die binnen in een vliegtuig kan ontstaan, met dien 

verstande dat er in plaats van brandblussers op basis van Halon een alternatief mag 

worden gebruikt; en 

 

(ii) het opzetten en gebruiken van beschermende ademhalingsapparatuur door elk lid van 

het cabinepersoneel in een gesloten, met (namaak)rook gevulde ruimte. 

 

4. gebruik van pyrotechnisch gerei (werkelijke of namaak); en 

 

5. demonstratie van het gebruik van het reddingsvlot, of glijvlot, voorzover aanwezig. 

 

6. Tenzij de minimumbezetting van het cockpitpersoneel meer dan twee bedraagt, zorgt de 

exploitant ervoor dat elk lid van het cabinepersoneel is getraind in de procedure die 

moet worden gevolgd wanneer een cockpitpersoneelslid het vermogen verliest zijn/haar 

taken uit te voeren, en dat het cabinepersoneelslid de mechanismen van de stoelen en 

het veiligheidstuig kan bedienen. De training in het gebruik van het zuurstofsysteem en 

de controlelijsten van de cockpitpersoneelsleden, indien voorgeschreven in de 

standaardprocedures van de exploitant, wordt verstrekt aan de hand van een praktische 

demonstratie. 

 

(d) De exploitant zorgt ervoor dat alle toepasselijke vereisten van bijlage III van OPS 1 deel 

uitmaken van de training van het cabinepersoneel. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  CS/ld 381 
BIJLAGE DG C III   NL 

Bijlage 1 bij OPS 1.1020 

Herhalingscursussen 

 

De exploitant zorgt ervoor dat de herhalingscursussen door gekwalificeerde personen worden 

gegeven en voor elk lid van het cabinepersoneel ten minste het volgende omvatten: 

 

(1) Noodprocedures, met inbegrip van onvermogen van een piloot om zijn taken uit te voeren; 

 

(2) evacuatieprocedures, met inbegrip van technieken voor het beheersen van mensenmassa's; 

 

(3) de bediening en het daadwerkelijk openen van alle normale uitgangen en nooduitgangen voor 

evacuatie van passagiers in een vliegtuig of een representatieve trainingsinrichting; 

 

(4) demonstratie van de bediening van alle andere uitgangen met inbegrip van cockpitramen; en 

 

(5) de plaats en bediening van de nooduitrusting, waaronder zuurstofsystemen, en het aantrekken 

van reddingsvesten, draagbare zuurstofapparatuur en beschermende beademingsapparatuur. 
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Bijlage 2 bij OPS 1.1005/1.1010/1.1015 

Opleiding 

 

1. De syllabi voor de CRM-opleiding worden, samen met de CRM-methodologie en -

terminologie, opgenomen in het vluchthandboek. 

 

2. Tabel 1 geeft aan welke elementen van CRM in elk type opleiding worden opgenomen. 

 

 
Elementen opleiding 
 
 
 
 

a) 

 
Basiscursus 
CRM: 
 
 
 

b) 

 
Interne 
CRM-
opleiding
 
 

c) 

 
Vliegtuigtype
-specifieke 
CRM-
opleiding 
 

d) 

 
Jaarlijkse 
periodieke 
CRM-
opleiding 
 

e) 

 
Cursus voor 
leidinggevende 
cabinepersoneels-
leden 
 

f) 
Algemene beginselen 
Menselijke factoren in 
de luchtvaart 
Algemene instructies 
inzake CRM-
beginselen en -
doelstellingen 
 

Grondig 
 

Niet 
vereist 
 

Niet vereist 
 
 
Niet vereist 

Samen-
vatting  

Menselijke prestaties 
en beperkingen 
 

     

Vanuit het oogpunt van het individuele cabinepersoneelslid
Persoonlijkheidsbewus
tzijn, menselijke fouten 
en betrouwbaarheid, 
attitudes en 
gedragswijzen, 
zelfbeoordeling 
 

     

Stress en omgaan met 
stress 
 

     

Vermoeidheid en 
alertheid 

Grondig 
Niet vereist 

Niet 
vereist Samenvatting (cyclus 

van 3 jaar) Niet vereist 
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Assertiviteit 
Situatiebewustzijn, 
verwerving en 
verwerking van 
informatie 
 

     

Vanuit het oogpunt van de gehele vliegtuigbemanning
Preventie en 
opsporing van fouten 
 

     

Delen van 
situatiebewustzijn, 
verwerving en 
verwerking van 
informatie 
 

   
Samen-
vatting 
 

 

Omgaan met de 
werkbelasting    (cyclus 

van 3 jaar)  

Doeltreffende 
communicatie en 
coördinatie tussen 
alle bemanningsleden, 
met inbegrip van het 
cockpitpersoneel en 
onervaren 
cabinepersoneelslede
n, culturele 
verschillen 
 

Niet vereist 
 Grondig 

Relevant 
voor type(s) 
 

 

Versterking 
(relevant voor de 
taken van 
leidinggevende 
cabine-
personeelsleden) 
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Leiderschap, 
samenwerking, 
synergie, 
besluitvorming, 
delegeren 
 

     

 
Elementen opleiding 
 
 
 
 

a) 

 
Basiscursus 
CRM 
 
 
 

b) 

 
Interne 
CRM-
opleiding
 
 

c) 

 
Vliegtuigtype
-specifieke 
CRM-
opleiding 
 

d) 

 
Jaarlijkse 
periodieke 
CRM-
opleiding 
 
e) 

 
Cursus voor 
leidinggevende 
cabine-
personeelsleden 
 

f) 
Individuele en 
teamverantwoordelij
kheden, 
besluitvorming, en 
acties 
 

     

Identificatie en 
omgang met 
menselijke factoren 
van passagiers: 
beheersen van 
mensenmassa's, stress 
bij passagiers, 
conflictbeheersing, 
medische factoren 
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Specifieke elementen 
met betrekking tot 
vliegtuigtypen 
(smalle/brede romp, 
een dek/verscheidene 
dekken), 
samenstelling van 
cockpitpersoneel en 
cabinepersoneel en 
aantal passagiers 
 

 

 
Niet 
vereist 
 

Grondig 

  

Vanuit het oogpunt van de exploitant en de organisatie 

Veiligheidscultuur 
van het bedrijf, 
standaardprocedure
s, organisatorische 
factoren 

     

Doeltreffende 
communicatie en 
coördinatie met 
ander 
vluchtpersoneel en 
grondpersoneel  
 

Niet vereist 
 

Grondig 
 

Relevant voor 
type(s) 
 

Samen-
vatting 
(cyclus 
van 3 jaar) 

 

Aandeel in 
incidenten inzake 
cabineveiligheid en 
melding van 
ongevallen  
 

     

Bestuderen van 
praktijkgevallen (zie 
noot) 

 Vereist 
 

 Vereist 
 

 

 

Noot: Wat kolom d) betreft worden, indien geen relevante vliegtuigtype-specifieke studies op basis 

van praktijkgevallen beschikbaar zijn, studies op basis van praktijkgevallen die relevant zijn 

voor de omvang en het bestek van de vlucht bestudeerd. 
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SUBDEEL P 

BOEKEN EN bescheiden 

 

OPS 1.1040 

Algemene regels voor vluchthandboeken 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat het vluchthandboek alle aanwijzingen en informatie bevat die 

het vluchtuitvoeringspersoneel nodig heeft om zijn taken te kunnen uitvoeren. 

 

(b) De exploitant zorgt ervoor dat de inhoud van het vluchthandboek, met inbegrip van alle 

wijzigingen of herzieningen, niet strijdig is met de bepalingen van het Bewijs 

luchtvaartexploitant (AOC) of de van toepassing zijnde voorschriften, en voor de autoriteit 

aanvaardbaar is, of, indien van toepassing, door de autoriteit is goedgekeurd. 

 

(c) Tenzij een andere taal door de autoriteit goedgekeurd of in het betreffende land wettelijk 

voorgeschreven is, stelt de exploitant het vluchthandboek in de Engelse taal op. Daarnaast 

mag de exploitant dit handboek geheel of gedeeltelijk in een andere taal vertalen. 

 

(d) Wanneer de exploitant nieuwe vluchthandboeken of aanzienlijke (boek)delen daarvan moet 

produceren, houdt hij zich aan subparagraaf c). 

 

(e) De exploitant mag een vluchthandboek in afzonderlijke boekdelen uitgeven. 
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(f) De exploitant zorgt ervoor dat alle vluchtuitvoeringspersoneelsleden gemakkelijk toegang 

hebben tot een exemplaar van elk deel van het vluchthandboek dat voor hun werkzaamheden 

relevant is. Daarnaast dient de exploitant bemanningsleden te voorzien van een persoonlijk 

exemplaar van, of van gedeeltes uit, de Delen A en B van het vluchthandboek voorzover van 

belang voor persoonlijke bestudering. 

 

(g) De exploitant zorgt ervoor dat het vluchthandboek zodanig wordt gewijzigd of herzien dat de 

daarin opgenomen aanwijzingen en informatie actueel blijven. De exploitant zorgt ervoor dat 

alle vluchtuitvoeringspersoneelsleden op de hoogte worden gesteld van de wijzigingen die 

voor hun werkzaamheden relevant zijn. 

 

(h) Elke houder van een vluchthandboek, of delen daarvan, dient zijn exempla(a)r(en) te 

actualiseren met de door de exploitant verstrekte wijzigingen of herzieningen. 

 

(i) De exploitant doet de voorgenomen wijzigingen en herzieningen aan de autoriteit toekomen 

voordat deze van kracht worden. Als de wijziging betrekking heeft op enig deel van het 

vluchthandboek dat volgens de OPS dient te worden goedgekeurd, dient deze goedkeuring te 

zijn verkregen voordat de wijziging van kracht wordt. Wanneer onmiddellijke wijzigingen of 

herzieningen uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk zijn, mogen deze onmiddellijk 

worden gepubliceerd en toegepast, mits de eventueel benodigde goedkeuring is aangevraagd. 

 

(j) De exploitant neemt alle door de autoriteit voorgeschreven wijzigingen en herzieningen op. 

 

(k) De exploitant zorgt ervoor dat de informatie die is ontleend aan goedgekeurde bescheiden, en 

eventuele wijzigingen daarin, correct worden weergegeven in het vluchthandboek en dat het 

vluchthandboek geen informatie bevat die strijdig is met enige goedgekeurde documentatie. 

Niettegenstaande dit voorschrift mag de exploitant evenwel meer conservatieve gegevens en 

procedures gebruiken. 
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(l) De exploitant zorgt ervoor dat het vluchthandboek in een zodanige vorm wordt gepresenteerd 

dat dit zonder moeite te gebruiken is. Het ontwerp van het vluchthandboek dient rekening te 

houden met beginselen inzake menselijke factoren. 

 

(m) De exploitant kan toestemming krijgen van de autoriteit om het vluchthandboek of delen 

daarvan in een andere vorm dan als drukwerk op papier aan te bieden. In dergelijke gevallen 

dient een aanvaardbaar niveau van toegankelijkheid, bruikbaarheid en betrouwbaarheid te 

worden gegarandeerd. 

 

(n) Het gebruik van een ingekorte vorm van het vluchthandboek ontslaat de exploitant niet van de 

verplichtingen volgens OPS 1.130. 

 

OPS 1.1045 

Vluchthandboek – structuur en inhoud 

(Zie bijlage 1 bij OPS 1.1045) 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat de hoofdstructuur van het vluchthandboek als volgt is. 

 

- Deel A: Algemeen/Elementair. 

 

Dit deel omvat alle niet aan het vliegtuigtype gebonden operationele beleidslijnen, 

aanwijzingen en procedures die benodigd zijn voor veilige vluchten. 
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- Deel B: Gebruik van het vliegtuig. 

 

Dit deel omvat alle vliegtuigtype-gebonden aanwijzingen en procedures die benodigd 

zijn voor veilige vluchten. Het houdt rekening met eventuele verschillen tussen de door 

de exploitant gebruikte types, varianten of individuele vliegtuigen. 

 

- Deel C: Aanwijzingen en informatie over routes en luchtvaartterreinen. 

 

Dit deel omvat alle aanwijzingen en informatie die benodigd zijn voor het gebied 

waarin vluchten worden uitgevoerd. 

 

- Deel D: Training. 

 

Dit deel omvat alle trainingsinstructies voor het personeel die benodigd zijn voor veilige 

vluchten. 

 

(b) De exploitant zorgt ervoor dat de inhoud van het vluchthandboek in overeenstemming is met 

bijlage 1 bij OPS 1.1045 en relevant is voor het gebied waarin gevlogen wordt en de soort 

vlucht. 

 

(c) De exploitant zorgt ervoor dat de detailstructuur van het vluchthandboek aanvaardbaar is voor 

de autoriteit. 

 

OPS 1.1050 

Vlieghandboek 

 

De exploitant houdt een geldig goedgekeurd vlieghandboek of gelijkwaardig document bij voor elk 

vliegtuig dat hij gebruikt. 
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OPS 1.1055 

Journaal 

 

(a) De exploitant bewaart voor elke vlucht de volgende informatie in de vorm van een journaal. 

 

(1) De inschrijvingskenmerk(en) van het vliegtuig in het luchtvaartregister; 

 

(2) de datum; 

 

(3) de naam (namen) van de bemanning; 

 

(4) de aan het bemanningslid/de bemanningsleden toegewezen taken; 

 

(5) de plaats van vertrek; 

 

(6) de plaats van aankomst; 

 

(7) de vertrektijd (“off-block time”); 

 

(8) de aankomsttijd (“on-block time”); 

 

(9) het aantal vlieguren; 

 

(10) de aard van de vlucht; 
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(11) incidenten, eventuele opmerkingen; en 

 

(12) de handtekening van de gezagvoerder (of gelijkwaardig). 

 

(b) De exploitant kan van de autoriteit toestemming krijgen om geen of een onvolledig journaal 

bij te houden indien de betreffende informatie in andere documenten is opgenomen. 

 

(c) De exploitant zorgt ervoor dat alle aantekeningen zonder uitstel worden gemaakt en 

permanent van aard zijn. 

 

OPS 1.1060 

Navigatieplan 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat het gebruikte navigatieplan en de tijdens de vlucht gemaakte 

aantekeningen de volgende zaken omvatten. 

 

(1) De inschrijvingskenmerk(en) van het vliegtuig in het luchtvaartregister; 

 

(2) het vliegtuigtype en de variant; 

 

(3) de datum van de vlucht; 

 

(4) de vluchtidentificatie; 

 

(5) de namen van de bemanningsleden; 
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(6) de aan de bemanningsleden toegewezen taken; 

 

(7) de plaats van vertrek; 

 

(8) de vertrektijd (“actual off-block time”, starttijd); 

 

(9) de plaats van aankomst (geplande en werkelijke); 

 

(10) de aankomsttijd (werkelijke landingstijd en “on-block time”); 

 

(11) de soort vlucht (ETOPS, VFR, veerdienstvlucht, etc.) 

 

(12) route en routesegmenten met controle-/routepunten, afstanden, tijd en grondkoersen; 

 

(13) de geplande kruissnelheid en vliegtijden tussen controle-/routepunten; de geschatte en 

werkelijke tijden waarop deze punten worden gepasseerd; 

 

(14) de veilige hoogtes en laagste vliegniveaus; 

 

(15) de geplande hoogtes en vliegniveaus; 

 

(16) de brandstofberekeningen (vastlegging van de resultaten van brandstofcontroles tijdens de 

vlucht); 

 

(17) aan boord aanwezige brandstof bij het starten van de motoren; 
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(18) bestemmingsuitwijkhavens en, voorzover van toepassing, de start- en en-route-

uitwijkhavens, met inbegrip van de in subparagrafen (12), (13), (14), en (15) 

voorgeschreven informatie; 

 

(19) de initiële ATS-goedkeuring van het vliegplan en latere hernieuwde goedkeuring; 

 

(20) berekeningen voor herziening van het vliegplan tijdens de vlucht; en 

 

(21) relevante meteorologische informatie. 

 

(b) Informatie die gemakkelijk verkregen kan worden uit andere documentatie of een andere 

acceptabele bron of die niet relevant is voor de soort vlucht, mag uit het navigatieplan worden 

weggelaten. 

 

(c) De exploitant zorgt ervoor dat het navigatieplan en het gebruik ervan in het vluchthandboek 

worden beschreven. 

 

(d) De exploitant zorgt ervoor dat alle aantekeningen zonder uitstel in het navigatieplan worden 

gemaakt en permanent van aard zijn. 

 

OPS 1.1065 

Bewaartermijnen van documenten 

 

De exploitant zorgt ervoor dat alle gegevens en alle relevante operationele en technische informatie 

voor elke individuele vlucht gedurende de in bijlage 1 bij OPS 1.1065 voorgeschreven periodes 

bewaard worden. 
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OPS 1.1070 

Door de exploitant opgestelde beschrijving van het beheer van de permanente luchtwaardigheid 

 

De exploitant houdt een geldige goedgekeurde beschrijving van het beheer van de permanente 

luchtwaardigheid bij, zoals voorgeschreven in Deel M, paragraaf M.A. 704. 

 

OPS 1.1071 

Technisch journaal 

 

De exploitant houdt een technisch journaal bij zoals voorgeschreven in OPS 1.915. 

 

Bijlage 1 bij OPS 1.1045 

Inhoud van het vluchthandboek 

 

De exploitant zorgt ervoor dat het vluchthandboek de volgende zaken bevat. 

 

A. ALGEMEEN/ELEMENTAIR 

 

0 ADMINISTRATIE EN BEHEER VAN HET VLUCHTHANDBOEK 

 

0.1. Inleiding 

 

(a) Een verklaring dat het handboek voldoet aan alle toepasselijke voorschriften en aan de 

voorwaarden van het toepasselijke bewijs luchtvaartexploitant. 
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(b) Een verklaring dat het handboek operationele aanwijzingen bevat die door het 

betrokken personeel dienen te worden opgevolgd. 

 

(c) Een lijst en korte beschrijving van de verschillende delen van het handboek, en van de 

inhoud, het toepassingsgebied en het gebruik van deze delen. 

 

(d) Toelichtingen op en definities van de termen en woorden die nodig zijn voor het gebruik 

van het handboek. 

 

0.2. Systeem van wijziging en herziening 

 

(a) Bijzonderheden over degene(n) die verantwoordelijk is (zijn) voor de uitgifte en 

invoeging van wijzigingen en herzieningen. 

 

(b) Een lijst van wijzigingen en herzieningen met de data waarop deze ingevoegd en van 

kracht zijn geworden. 

 

(c) Een verklaring dat handgeschreven wijzigingen en herzieningen niet toegestaan zijn 

behalve in situaties waarin onmiddellijke wijziging of herziening uit 

veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is. 

 

(d) Een beschrijving van het systeem voor het annoteren van bladzijden en de data waarop 

zij van kracht zijn geworden. 

 

(e) Een lijst van de vigerende bladzijden. 

 

(f) Annotatie van veranderingen (op tekstpagina’s en, voor zover uitvoerbaar, op kaarten en 

diagrammen). 

 

(g) Tijdelijke herzieningen. 

 

Een beschrijving van het distributiesysteem voor de handboeken, wijzigingen en 

herzieningen. 
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1 ORGANISATIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 

1.1. Organisatiestructuur. Een beschrijving van de organisatiestructuur met inbegrip van een 

organigram van het gehele bedrijf en een van de afdeling vluchtuitvoering. Het organigram 

dient de relatie weer te geven tussen de afdeling vluchtuitvoering en de andere afdelingen. 

Met name de hiërarchische en rapportagelijnen tussen alle divisies, afdelingen, enz., welke 

betrekking hebben op de vliegveiligheid, dienen te worden getoond. 

 

1.2. Aangewezen functionarissen. De naam van elke aangewezen functionaris voor de 

vluchtuitvoering, het onderhoudssysteem, de training van de bemanningen, en de grond-

ondersteuning, zoals voorgeschreven in OPS 1.175 i). Een beschrijving van hun functie en 

verantwoordelijkheden dient te worden opgenomen. 

 

1.3. Taken en verantwoordelijkheden van leidinggevend vluchtuitvoeringspersoneel. Een 

beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van leidinggevend 

vluchtuitvoeringspersoneel voorzover deze verband houden met de vliegveiligheid en met 

naleving van toepasselijke voorschriften. 

 

1.4. Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de gezagvoerder. Een omschrijving van 

de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de gezagvoerder. 

 

1.5. Taken en verantwoordelijkheden van andere bemanningsleden dan de gezagvoerder. 
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2 OPERATIONEEL BEHEER EN TOEZICHT 

 

2.1. Toezicht op de vluchtuitvoering door de exploitant. Een beschrijving van het systeem voor 

toezicht op de vluchtuitvoering door de exploitant (zie OPS 1.175 g)). Deze dient duidelijk te 

maken hoe toezicht wordt gehouden op de vliegveiligheid en de kwalificaties van het 

personeel. Met name de procedures met betrekking tot de volgende zaken dienen te worden 

beschreven. 

 

(a) De geldigheid van bewijzen van bevoegdheid en geschiktheidsverklaringen; 

 

(b) de competentie van vluchtuitvoeringspersoneel; en 

 

(c) beheer, analyse en opslag van registers, vluchtdocumenten, aanvullende informatie en 

gegevens. 

 

2.2. Systeem van bekendmaking van aanvullende operationele aanwijzingen en informatie. Een 

beschrijving van een systeem voor het bekendmaken van informatie die operationeel van aard 

kan zijn doch aanvullend is op die in het vluchthandboek. Het toepassingsgebied van deze 

informatie en de verantwoordelijkheid voor de bekendmaking ervan dient vermeld te worden. 

 

2.3. Programma ter voorkoming van ongevallen en bevordering van de vliegveiligheid. Een 

beschrijving van de belangrijkste aspecten van het vliegveiligheidsprogramma. 

 

2.4. Vluchtregeling. Een beschrijving van de procedures en verantwoordelijkheden die 

noodzakelijk zijn om de vliegveiligheid praktisch te regelen. 
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