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2.5. Bevoegdheden van de autoriteit. Een beschrijving van de bevoegdheden van de autoriteit en 

richtsnoeren voor het personeel om inspecties door personeel van de autoriteit te faciliteren. 

 

3 KWALITEITSSYSTEEM 

 

Een beschrijving van het gebruikte kwaliteitssysteem, welke ten minste omvat: 

 

(a) het kwaliteitsbeleid; 

 

(b) een beschrijving de wijze waarop het kwaliteitssysteem is georganiseerd; en 

 

(c) de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. 

 

4 SAMENSTELLING VAN DE BEMANNING 

 

4.1. Samenstelling van de bemanning Een toelichting op de methode voor het bepalen van de 

samenstelling van bemanningen, rekening houdend met: 

 

(a) het gebruikte vliegtuigtype; 

 

(b) de soort vlucht en het gebied waarin deze plaatsvindt; 

 

(c) de fase van de vlucht; 

 

(d) de minimaal voorgeschreven bemanning, en de geplande werkperiode; 
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(e) de ervaring (totaal en op het type), recentheid en kwalificaties van de bemanningsleden; 

en 

 

(f) de aanwijzing van de gezagvoerder en, indien noodzakelijk vanwege de duur van de 

vlucht, de procedures voor de aflossing van de gezagvoerder of andere leden van het 

cockpitpersoneel (zie bijlage 1 bij OPS 1.940); en 

 

(g) de aanwijzing van het leidinggevend lid van het cabinepersoneel en, indien noodzakelijk 

vanwege de duur van de vlucht, de procedures voor de aflossing van deze 

leidinggevende of andere leden van het cabinepersoneel. 

 

4.2. Aanwijzing van de gezagvoerder. De regels die gelden voor de aanwijzing van de 

gezagvoerder. 

 

4.3. Verlies, door het cockpitpersoneel, van het vermogen om hun taken uit te voeren. 

Aanwijzingen voor het overnemen van het bevel in geval enig lid van het cockpitpersoneel 

het vermogen verliest diens taken uit te voeren. 

 

4.4. Gebruik van meer dan één type. Een verklaring waarin wordt aangegeven welke vliegtuigen 

worden beschouwd als één type met betrekking tot: 

 

(a) het inroosteren van cockpitpersoneel; en 

 

(b) het inroosteren van cabinepersoneel. 
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5 VEREISTEN VOOR KWALIFICATIES 

 

5.1. Een beschrijving van de eisen op het gebied van bewijzen van bevoegdheid, bevoegd-

verklaring(en), kwalificaties/vakbekwaamheid (bv. voor routes en luchtvaartterreinen), 

ervaring, training, controles en recentheid waaraan vluchtuitvoeringspersoneel in verband met 

de uitvoering van hun werkzaamheden moeten voldoen. Aandacht dient te worden besteed 

aan het vliegtuigtype, de soort vlucht en de samenstelling van de bemanning. 

 

5.2. Cockpitpersoneel 

 

(a) Gezagvoerder. 

 

(b) Piloot die de gezagvoerder aflost. 

 

(c) Tweede piloot. 

 

(d) Piloot onder toezicht. 

 

(e) Systeemoperateur. 

 

(f) Werken op meer dan één type of variant. 
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5.3. Cabinepersoneel. 

 

(a) Leidinggevend lid van het cabinepersoneel. 

 

(b) Lid van het cabinepersoneel. 

 

i) Lid van het voorgeschreven cabinepersoneel. 

 

(ii) Lid van het aanvullend cabinepersoneel en lid van het cabinepersoneel tijdens 

kennismakingsvluchten. 

 

(c) Werken op meer dan één type of variant. 

 

5.4. Personeel voor training, controle en toezicht houden 

 

(a) Voor cockpitpersoneel. 

 

(b) Voor cabinepersoneel. 

 

5.5. Ander vluchtuitvoeringspersoneel 
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6 VOORZORGSMAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE GEZONDHEID VAN DE 

BEMANNING 

 

6.1. Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de gezondheid van de bemanning. De relevante 

voorschriften en richtlijnen voor bemanningsleden op het gebied van de gezondheid, met 

inbegrip van: 

 

(a) alcoholische en andere sterke dranken; 

 

(b) narcotica; 

 

(c) geneesmiddelen; 

 

(d) slaaptabletten; 

 

(e) farmaceutische preparaten; 

 

(f) inentingen; 

 

(g) diepzeeduiken; 

 

(h) bloed geven; 

 

(i) maaltijden vóór en tijdens de vlucht; 

 

(j) slapen en rusten; en 

 

(k) chirurgische ingrepen. 
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7 BEPERKINGEN INZAKE DE VLIEGTIJD 

 

7.1. Beperkingen inzake (vlieg)diensttijden en eisen met betrekking tot rusttijden. De regeling die 

door de exploitant is ontwikkeld conform de toepasselijke eisen. 

 

7.2. Overschrijding van vlieg- en diensttijden en/of verkorting van rustperioden. De voorwaarden 

waaronder de vlieg- en diensttijden mogen worden overschreden en rustperioden mogen 

worden verminderd en de gebruikte procedures om deze wijzigingen te melden. 

 

8 VLUCHTPROCEDURES 

 

8.1. Aanwijzingen met betrekking tot de vluchtvoorbereiding. Zoals van toepassing op de vlucht. 
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8.1.1. Minimumvlieghoogtes. Een beschrijving van de methode ter bepaling en toepassing van 

minimumhoogtes, waaronder: 

 

(a) een procedure voor het vaststellen van de minimumhoogtes/-vliegniveaus voor VFR-

vluchten; en 

 

b) een procedure voor het vaststellen van de minimumhoogtes/-vliegniveaus voor IFR-

vluchten. 

 

8.1.2. Criteria en bevoegdheden voor de machtiging tot het gebruik van luchtvaartterreinen, 

rekening houdend met de toepasselijke voorschriften van de subdelen D, E, F, G, H, I en J. 

 

8.1.3. Methoden voor het vaststellen van de start- en landingsminima van luchtvaartterreinen. De 

methode voor het vaststellen van de start- en landingsminima van luchtvaartterreinen voor 

IFR-vluchten volgens subdeel E van OPS 1. Verwezen dient te worden naar procedures voor 

het bepalen van het zicht en/of de zichtbare baanlengte en voor de toepasbaarheid van het 

door de piloten waargenomen werkelijke zicht, het gemelde zicht en de gemelde zichtbare 

baanlengte. 

 

8.1.4. En-route vluchtuitvoeringsminima voor VFR-vluchten of VFR-delen van een vlucht en, bij 

gebruik van eenmotorige vliegtuigen, aanwijzingen voor de keuze van de route, rekening 

houdend met de beschikbaarheid van oppervlakken waarop een veilige noodlanding mogelijk 

is. 

 

8.1.5. Presentatie en toepassing van start-, landings- en en-routeminima. 

 

8.1.6. Interpretatie van meteorologische informatie. Verklarende teksten aangaande het decoderen 

van weersvoorspellingen en weerberichten die relevant zijn voor het gebied waarin gevlogen 

wordt, met inbegrip van de interpretatie van voorwaardelijke uitdrukkingen. 
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8.1.7. Bepaling van de hoeveelheden vervoerde brandstof, olie en water-methanol. De methoden 

volgens welke de mee te voeren hoeveelheden brandstof, olie en water-methanol worden 

bepaald en tijdens de vlucht worden gecontroleerd. Deze paragraaf dient tevens aanwijzingen 

te bevatten inzake het meten en de verdeling van de aan boord aanwezige vloeistoffen. In 

deze aanwijzingen dient rekening te worden gehouden met alle waarschijnlijke 

omstandigheden die tijdens de vlucht kunnen optreden, waaronder de mogelijkheid van 

herziening van het vliegplan tijdens de vlucht en van het uitvallen van een of meer van de 

motoren van het vliegtuig. Het systeem voor het bijhouden van de brandstof- en oliegegevens 

dient eveneens te worden beschreven. 

 

8.1.8. Massa en zwaartepunt. De algemene principes van massa en zwaartepunt, met inbegrip van: 

 

(a) begripsbepalingen; 

 

(b) methoden, procedures en verantwoordelijkheden voor het uitvoeren en accepteren van 

massa- en zwaartepuntsberekeningen; 

 

(c) het beleid inzake het gebruik van standaard- en/of werkelijke massa’s; 

 

(d) de methode voor het bepalen van de toepasselijke massa van passagiers, bagage en 

vracht; 

 

(e) de toepasselijke massa’s van passagiers en bagage voor verschillende soorten vluchten 

en vliegtuigtypes; 

 

(f) algemene aanwijzingen met betrekking tot de verificatie van de verschillende soorten 

massa- en zwaartepuntsdocumenten die in gebruik zijn, en de informatie die hiervoor 

nodig is; 
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(g) procedures voor wijzigingen op het laatste moment; 

 

(h) soortelijk gewicht van brandstof, olie en water-methanol; en 

 

(i) beleid/procedures met betrekking tot toewijzing van zitplaatsen. 

 

8.1.9. ATS-vliegplan. Procedures en verantwoordelijkheden voor het opstellen en indienen 

van het ATS-vliegplan. Aandacht dient o.a. te worden besteed aan de wijze van 

indienen van zowel eenmalige als repeterende vliegplannen. 

 

8.1.10. Navigatieplan. Procedures en verantwoordelijkheden voor het opstellen en accepteren 

van het navigatieplan. Het gebruik van het navigatieplan dient te worden beschreven, en 

de beschrijving dient voorbeelden van de in gebruik zijnde modellen voor 

navigatieplannen te bevatten. 

 

8.1.11. Het technisch journaal van de exploitant. De verantwoordelijkheden voor en het gebruik 

van het technisch journaal van de exploitant dienen te worden beschreven, en de 

beschrijving dient voorbeelden van de gebruikte modellen te bevatten. 

 

8.1.12. Lijst van aan boord mee te voeren documenten, formulieren en aanvullende informatie. 

 

8.2.  Aanwijzingen voor grondafhandeling. 
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8.2.1.  Tankprocedures. Een beschrijving van de tankprocedures, met inbegrip van: 

 

(a) veiligheidsmaatregelen tijdens het bijtanken en leegpompen, met inbegrip van 

situaties waarin een hulpaggregaat (APU) in werking is of een turbinemotor in 

werking is en de propellerremmen zijn ingeschakeld; 

 

(b) bijtanken/leegpompen terwijl de passagiers aan boord gaan, aan boord zijn of van 

boord gaan; en 

 

(c) te nemen maatregelen om te voorkomen dat brandstoffen worden gemengd. 

 

8.2.2. Veiligheidsprocedures voor afhandeling van het vliegtuig, de passagiers en de vracht. 

Een beschrijving van de te gebruiken afhandelingsprocedures bij het toewijzen van 

zitplaatsen, het laten in- en uitstappen van passagiers en het laden en lossen van het 

vliegtuig. De overige veiligheidsprocedures terwijl het vliegtuig op het platform staat, 

dienen eveneens te worden beschreven. De afhandelingsprocedures dienen het volgende 

te omvatten: 

 

(a) kinderen/zuigelingen, zieke passagiers en personen met verminderde mobiliteit; 

 

(b) vervoer van passagiers die niet tot het land toegelaten worden, het land uitgezet 

worden, of onder arrest staan; 

 

(c) toegelaten afmetingen en gewicht van handbagage; 

 

(d) laden en vastzetten van voorwerpen in het vliegtuig; 

 

(e) speciale ladingen en classificatie van ladingscompartimenten; 
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(f) opstelling van gronduitrusting; 

 

(g) bediening van de vliegtuigdeuren; 

 

(h) veiligheid op het platform, met inbegrip van brandpreventie en uitblaas- en 

aanzuiggebieden van motoren; 

 

(i) procedures voor het opstarten, en het vertrek van en aankomst bij de vliegtuigtrap, 

met inbegrip van duw- en trekprocedures; 

 

(j) onderhoud aan vliegtuigen; en 

 

(k) documenten en formulieren voor het afhandelen van vliegtuigen; en 

 

(l) bezetting van vliegtuigzitplaatsen door meerdere personen. 

 

8.2.3. Procedures voor het weigeren van passagiers. Procedures om ervoor te zorgen dat 

personen die kennelijk beneveld zijn of waarvan het gedrag of uiterlijk duidelijk 

aangeeft dat zij onder de invloed van verdovende middelen verkeren, met uitzondering 

van patiënten die passende medische behandeling ondergaan, de toegang tot het 

vliegtuig wordt geweigerd. Dit geldt niet voor patiënten die een passende medische 

behandeling ondergaan. 
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8.2.4. IJsverwijdering en ijsbestrijding op de grond. Een beschrijving van het beleid en de 

procedures met betrekking tot verwijdering en voorkoming van ijsvorming op 

vliegtuigen op de grond. Hierin dienen inbegrepen te zijn beschrijvingen van de soorten 

en effecten van ijsvorming en andere verontreinigingen op vliegtuigen tijdens stilstand, 

tijdens verplaatsingen op de grond en tijdens de start. Tevens dient een beschrijving te 

worden gegeven van de gebruikte soorten vloeistof, met inbegrip van: 

 

(a) merk- of handelsnamen; 

 

(b) eigenschappen; 

 

(c) uitwerkingen op de prestaties van vliegtuigen; 

 

(d) bewaartijden; en 

 

(e) voorzorgsmaatregelen bij het gebruik. 

 

8.3.  Vliegprocedures 

 

8.3.1. VFR/IFR-beleid. Een beschrijving van het beleid met betrekking tot het toestaan van 

VFR-vluchten, of het eisen dat vluchten onder IFR worden uitgevoerd, of het overgaan 

van de ene soort vlucht naar de andere. 

 

8.3.2. Navigatieprocedures. Een beschrijving van alle navigatieprocedures die relevant zijn 

voor de soort vlucht en het gebied waarin deze plaatsvindt. Aandacht dient te worden 

besteed aan: 

 

(a) standaard navigatieprocedures met inbegrip van het beleid met betrekking tot het 

uitvoeren van onafhankelijke controles van via een toetsenbord ingevoerde 

gegevens voorzover deze invloed hebben op de door het vliegtuig te volgen 

vliegbaan; 
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(b) MNPS- en POLAR-navigatie en navigatie in andere aangewezen gebieden; 

 

(c) RNAV; 

 

(d) herziening van het vliegplan tijdens de vlucht; en 

 

(e) procedures in geval van verminderde functionaliteit van systemen; en 

 

(f) RVSM. 

 

8.3.3. Procedures voor het instellen van de hoogtemeter, met inbegrip van het gebruik, indien 

nodig, van 

 

- hoogtemeting in meters en conversietabellen; 

 

en 

 

- QFE-procedures. 

 

8.3.4.  Procedures voor hoogtemeldingssystemen 

 

8.3.5. Grondnaderingswaarschuwingssysteem/terreinvermijdings- en waarschuwingssysteem. 

voorgeschreven procedures en instructies voor het voorkomen van "controlled flight 

into terrain"-incidenten, waaronder beperkingen op hoge daalsnelheden in de nabijheid 

van de grond (de hiermee verband houdende opleidingsvoorschriften staan in D.2.1). 
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8.3.6.  Beleid en procedures voor het gebruik van TCAS/ACAS(-antibotsingssystemen) 

 

8.3.7.  Beleid en procedures voor brandstofbeheer tijdens de vlucht 

 

8.3.8. Slechte en potentieel gevaarlijke atmosferische omstandigheden. Procedures voor 

vluchtuitvoering in, en/of het vermijden van slechte en potentieel gevaarlijke 

atmosferische omstandigheden, met inbegrip van: 

 

(a) onweersbuien; 

 

(b) ijsvorming; 

 

(c) turbulentie; 

 

(d) windschering; 

 

(e) straalstroming; 

 

(f) wolken vulkanische as; 

 

(g) hevige neerslag; 

 

(h) zandstormen; 

 

(i) berggolven; en 

 

(j) aanzienlijke temperatuurinversies. 
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8.3.9. Zogturbulentie. Separatiecriteria voor zogturbulentie, rekening houdend met 

vliegtuigtypen, windomstandigheden en ligging van de baan. 

 

8.3.10. Bemanningsleden op hun posten. De eisen aan bemanningsleden om op de hun 

toegewezen posten of zitplaatsen aanwezig te zijn tijdens de verschillende fasen van de 

vlucht of wanneer dat uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk wordt geacht; deze 

omvatten tevens de procedures voor gecontroleerde rust in de cockpit. 

 

8.3.11. Gebruik van veiligheidsgordels voor bemanning en passagiers. De eisen aan 

bemanningsleden en passagiers om veiligheidsgordels en/of -tuigen te gebruiken tijdens 

de verschillende fasen van de vlucht of wanneer dat uit veiligheidsoverwegingen nood-

zakelijk wordt geacht. 

 

8.3.12. Toegang tot de cockpit. De voorwaarden voor toegang tot de cockpit voor andere 

personen dan het cockpitpersoneel. Het beleid met betrekking tot het verlenen van 

toegang aan inspecteurs van de autoriteit dient eveneens te worden vermeld. 

 

8.3.13. Gebruik van vrije zitplaatsen van bemanningsleden. De voorwaarden en procedures 

voor het gebruik van vrije zitplaatsen van bemanningsleden. 

 

8.3.14. Verlies, door bemanningsleden, van het vermogen om hun taken uit te voeren. Te 

volgen procedures in het geval dat bemanningsleden tijdens de vlucht het vermogen 

verliezen hun taken uit te voeren. Voorbeelden van de mogelijke vormen van onwel-

wording en de middelen om deze te herkennen dienen te worden vermeld. 
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8.3.15. Eisen met betrekking tot veiligheid in de cabine. Procedures met betrekking tot: 

 

(a) voorbereiding van de cabine voor de vlucht, de voorschriften tijdens de vlucht en 

de voorbereiding voor de landing, met inbegrip van procedures voor het 

beveiligen van de cabine en de boordkeukens; 

 

(b) procedures teneinde te garanderen dat passagiers op zodanige plaatsen zitten dat 

zij, in het geval dat een noodevacuatie noodzakelijk is, zoveel mogelijk kunnen 

bijdragen tot de ontruiming van het vliegtuig en deze niet hinderen; 

 

(c) te volgen procedures tijdens het aan boord en van boord gaan van de passagiers;  

 

(d) procedures voor het bijtanken/leegpompen terwijl de passagiers aan boord gaan, 

aan boord zijn of van boord gaan; en 

 

(e) het roken aan boord. 

 

8.3.16. Procedures voor het voorlichten van de passagiers. De inhoud, middelen en tijdstippen 

van passagiersvoorlichting conform OPS 1.285. 

 

8.3.17. Vluchtuitvoeringsprocedures bij verplichte aanwezigheid van apparatuur voor het 

detecteren van kosmische straling of zonnestraling. Procedures voor het gebruik van 

apparatuur voor detectie van kosmische straling of zonnestraling en voor het vastleggen 

van de metingen daarvan ingeval de in het vluchthandboek vermelde grenswaarden 

worden overschreden. Daarnaast de te volgen procedures, met inbegrip van 

luchtverkeersprocedures, ingeval wordt besloten te dalen of een andere route te volgen. 
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8.3.18.  Beleid inzake het gebruik van autopilot en autothrottle. 

 

8.4. Vluchtuitvoering bij alle weersomstandigheden. Een beschrijving van de vlucht-

uitvoeringsprocedures behorend bij vluchtuitvoering bij alle weersomstandigheden (zie 

ook OPS Subdelen D en E). 

 

8.5.  ETOPS. Een beschrijving van de vluchtuitvoeringsprocedures voor ETOPS 

 

8.6.  Gebruik van de minimumuitrustingslijst(en) en configuratie-afwijkingslijst(en) 

 

8.7.  Niet-commerciële vluchten. Procedures en beperkingen voor: 

 

(a) oefenvluchten; 

 

(b) test- en proefvluchten; 

 

(c) leveringsvluchten; 

 

(d) veerdienstvluchten; 

 

(e) demonstratievluchten; en 

 

(f) positioneringsvluchten, met inbegrip van het soort personen dat op zulke vluchten 

vervoerd mag worden. 
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8.8.  Eisen met betrekking tot zuurstof 

 

8.8.1.  Een beschrijving van de omstandigheden waaronder zuurstof verstrekt en gebruikt dient 

te worden. 

 

8.8.2.  De eisen met betrekking tot zuurstof, onderverdeeld naar: 

 

(a) cockpitpersoneel; 

 

(b) cabinepersoneel; en 

 

(c) passagiers. 

 

9.  GEVAARLIJKE GOEDEREN EN WAPENS 

 

9.1. Informatie, aanwijzingen en algemene richtlijnen inzake het vervoer van gevaarlijke 

goederen, met inbegrip van: 

 

(a) het beleid van de exploitant inzake het vervoer van gevaarlijke goederen; 

 

(b) richtlijnen inzake de voorschriften voor het accepteren, etiketteren, behandelen, 

stouwen en apart houden van gevaarlijke goederen; 

 

(c) procedures voor het reageren op noodsituaties waarbij sprake is van gevaarlijke 

goederen; 
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(d) de taken van alle betrokken personeelsleden volgens OPS 1.1215; en 

 

(e) aanwijzingen met betrekking tot het vervoer van medewerkers van de exploitant. 

 

9.2. De voorwaarden waaronder oorlogswapens en -munitie en sportwapens mogen worden 

vervoerd. 

 

10.  BEVEILIGING 

 

10.1. Niet-vertrouwelijke aanwijzingen en richtlijnen inzake beveiliging, met vermelding van 

de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van vluchtuitvoeringspersoneel. Het beleid 

en de procedures voor het omgaan met en rapporteren van misdrijven aan boord, zoals 

onwettige interventie, sabotage, dreigen met een bom, en kaping, dienen eveneens te 

worden vermeld. 

 

10.2.  Een beschrijving van de preventieve beveiligingsmaatregelen en -training. 

 

Noot: Delen van de beveiligingsinstructies en -richtlijnen mogen vertrouwelijk blijven. 
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11  OMGAAN MET, MELDEN VAN EN RAPPORTEREN OVER VOORVALLEN 

 

Procedures voor het omgaan met, melden van en rapporteren over voorvallen. Dit 

hoofdstuk dient te omvatten: 

 

(a) definities van voorvallen en van de desbetreffende verantwoordelijkheden van alle 

betrokken personen; 

 

(b) afbeeldingen van de gebruikte formulieren (of exemplaren van de formulieren 

zelf), instructies voor het invullen ervan, de adressen waarnaar de formulieren 

moeten worden gezonden en de termijn binnen welke dit moet gebeuren; 

 

(c) bij een ongeval, omschrijvingen van de bedrijfsafdelingen, autoriteiten en andere 

instanties die op de hoogte moeten worden gebracht, en de wijze waarop en de 

volgorde waarin dit moet gebeuren; 

 

(d) procedures voor de mondelinge kennisgeving aan luchtverkeersdiensten van 

incidenten met betrekking tot ACAS RA-instructies, vogelaanvaringsrisico's, 

gevaarlijke goederen en gevaarlijke omstandigheden; 

 

(e) procedures voor het indienen van schriftelijke rapporten over luchtverkeers-

incidenten, ACAS RA-instructies, vogelaanvaringen, incidenten of ongevallen 

met gevaarlijke goederen en onwettige inmenging; 
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(f) rapporteringsprocedures teneinde te voldoen aan OPS 1.085 b) en 1.420. Deze 

procedures omvatten de rapporteringsprocedures inzake de interne veiligheid die door 

de bemanningsleden moeten worden gevolgd om te garanderen dat de gezagvoerder 

onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht van enig incident dat de veiligheid tijdens de 

vlucht in gevaar heeft gebracht of wellicht in gevaar heeft gebracht, en dat hem/haar alle 

relevante informatie wordt verstrekt. 

 

12 LUCHTVERKEERSREGELS 

 

Luchtverkeersregels, met inbegrip van: 

 

(a) zicht- en instrumentvliegvoorschriften; 

 

(b) territoriale toepassing van de luchtverkeersregels; 

 

(c) communicatieprocedures met inbegrip van procedures voor storingen in de 

communicatie; 

 

(d) informatie en aanwijzingen met betrekking tot de onderschepping van burger-

vliegtuigen; 

 

(e) de omstandigheden waaronder radiowacht gehouden dient te worden; 

 

(f) signalen; 
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(g) het bij de vlucht gebruikte tijdsysteem; 

 

(h) verkeersklaringen door de verkeersleiding, naleving van het vliegplan en positie-

meldingen; 

 

(i) te gebruiken visuele signalen voor het waarschuwen van een vliegtuig dat zonder 

toestemming in een beperkt toegankelijk, verboden of gevaarlijk gebied vliegt, of 

dat dreigt te gaan doen; 

 

(j) procedures voor piloten die een ongeval waarnemen of een noodsignaal 

opvangen; 

 

(k) de visuele codes voor communicatie vanaf de grond naar de lucht voor gebruik 

door overlevenden, beschrijving en gebruik van signaalhulpmiddelen; en 

 

(l) nood- en urgentiesignalen. 

 

13  LEASEN 

 

Een beschrijving van de operationele regelingen voor het leasen, de daarmee samen-

hangende procedures en de verantwoordelijkheden van het management. 

 

B  VLIEGTUIGTYPE-AFHANKELIJKE VLUCHTUITVOERINGSZAKEN 

 

Rekening houdend met de verschillen tussen de typen, en varianten van typen, onder de 

volgende paragraaftitels. 
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0. ALGEMENE INFORMATIE EN MAATSTELSEL 

 

0.1. Algemene informatie (bv. afmetingen van het vliegtuig), met inbegrip van een beschrijving 

van de te gebruiken maateenheden bij het vliegen met het betreffende vliegtuigtype, en 

conversietabellen. 

 

1. BEPERKINGEN 

 

1.1. Een beschrijving van de gecertificeerde beperkingen en de toepasselijke operationele 

beperkingen, met inbegrip van: 

 

(a) de certificatiestatus (bv. CS–23, CS–25, ICAO Bijlage 16 (CS–36 en CS–34) etc.); 

 

(b) configuratie voor passagierszitplaatsen voor elk vliegtuigtype, met inbegrip van een 

tekening; 

 

(c) de goedgekeurde vluchtsoorten (bv. VFR/IFR, Cat. II/III, RNP-type, vliegen onder 

ijsomstandigheden, etc.); 

 

(d) samenstelling van de bemanning; 

 

(e) massa en zwaartepunt; 

 

(f) snelheidsbeperkingen; 

 

(g) operationele begrenzingen (flight envelope(s)); 

 

(h) de windlimieten met inbegrip van windlimieten bij vluchtuitvoering op verontreinigde 

banen; 
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(i) prestatiebeperkingen voor toepasselijke configuraties; 

 

(j) helling van de baan; 

 

(k) beperkingen op natte of verontreinigde banen; 

 

(l) verontreiniging van het casco; en 

 

(m) systeembeperkingen. 

 

2. NORMALE PROCEDURES 

 

2.1. De procedures die de bemanningsleden onder normale omstandigheden dienen te volgen en 

hun gewoonlijke taken, de bijbehorende controlelijsten, het systeem voor gebruik van de 

controlelijsten en een omschrijving van de noodzakelijke coördinatieprocedures tussen 

cockpit- en cabinepersoneel. De volgende normale procedures en taken dienen te worden 

vermeld: 

 

(a) voor de vlucht; 

 

(b) voor het vertrek; 

 

(c) instellen en controleren van de hoogtemeter; 

 

(d) taxiën, start en stijgvlucht; 

 

(e) lawaaibestrijding; 
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(f) kruis- en daalvlucht; 

 

(g) nadering, voorbereiding van en aanwijzingen met betrekking tot de landing; 

 

(h) VFR-nadering; 

 

(i) instrumentnadering; 

 

(j) visuele nadering en circuit; 

 

(k) afgebroken nadering; 

 

(l) normale landing; 

 

(m) na de landing; en 

 

(n) gebruik van natte of verontreinigde banen. 
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3. ABNORMALE EN NOODPROCEDURES 

 

3.1. De door de bemanning te volgen procedures en de aan hen opgedragen taken bij abnormale 

omstandigheden en noodsituaties, de bijbehorende controlelijsten, het systeem voor gebruik 

van de controlelijsten en een omschrijving van de noodzakelijke coördinatieprocedures tussen 

cockpit- en cabinepersoneel. De volgende abnormale noodprocedures en -taken dienen te 

worden vermeld: 

 

(a) verlies, door de bemanning, van het vermogen hun taken uit te voeren; 

 

(b) brand- en rookprocedures; 

 

(c) vliegen zonder druk in de cabine of met verminderde cabinedruk; 

 

(d) overschrijding van constructielimieten zoals landen met overgewicht 

 

(e) overschrijding van limieten voor kosmische straling; 

 

(f) blikseminslagen; 

 

(g) noodoproepen en het attenderen van de luchtverkeersleiding op noodsituaties; 

 

(h) motorstoring/-uitval; 
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(i) systeemstoringen; 

 

(j) richtlijnen voor uitwijken ingeval van een ernstige technische storing; 

 

(k) grondnaderingswaarschuwing; 

 

(l) TCAS-waarschuwing; 

 

(m) windschering; en 

 

(n) noodlandingen op land/water; en 

 

(o) eventualiteitenprocedures bij het vertrek. 

 

4. PRESTATIES 

 

4.0. Prestatiegegevens dienen zodanig te worden gepresenteerd dat zij zonder moeite kunnen 

worden gebruikt. 

 

4.1. Prestatiegegevens. Materiaal dat de nodige prestatiegegevens verschaft voor de naleving van 

de prestatie-eisen in de subdelen F, G, H en I van OPS 1, dient te worden opgenomen ter 

bepaling van: 

 

(a) stijgsnelheidslimieten bij de start: massa, hoogte, temperatuur; 

 

(b) startveldlengte (droog, nat, verontreinigd); 
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(c) netto vliegbaangegevens voor berekeningen van hoogtemarges boven hindernissen of, indien 

van toepassing, de startvliegbaan; 

 

(d) de gradiëntverliezen bij wegklimmen met het vliegtuig onder een dwarshelling; 

 

(e) stijgsnelheidslimieten en-route; 

 

(f) stijgsnelheidslimieten bij de nadering; 

 

(g) stijgsnelheidslimieten bij de landing; 

 

(h) landingsveldlengte (droog, nat, verontreinigd), met inbegrip van de effecten van een storing in 

een systeem of apparaat tijdens de vlucht, indien deze de landingslengte beïnvloedt; 

 

(i) begrenzingen van de remenergie; en 

 

(j) de toepasselijke snelheden voor de verschillende stadia van de vlucht (ook rekening houdend 

met natte of verontreinigde banen). 
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4.1.1. Aanvullende gegevens met betrekking tot vluchten bij mogelijke ijsvorming. Alle 

gecertificeerde prestaties met betrekking tot een toegestane configuratie, of configuratie-

afwijking, zoals een niet werkend antiblokkeersysteem, dienen te worden vermeld. 

 

4.1.2. Indien de voor de betreffende prestatieklasse voorgeschreven prestatiegegevens niet zijn 

opgenomen in het goedgekeurde AFM, dienen andere voor de autoriteit aanvaardbare 

gegevens te worden opgenomen. Als alternatief mag het vluchthandboek verwijzen naar de 

goedgekeurde gegevens in het AFM wanneer aannemelijk is dat deze gegevens niet vaak of 

niet in een noodsituatie zullen worden gebruikt. 

 

4.2. Aanvullende prestatiegegevens. Aanvullende prestatiegegevens voorzover van toepassing, 

met inbegrip van: 

 

(a) klimgradiënten met gebruik van alle motoren; 

 

(b) gegevens over daalvlucht na motorstoring; 

 

(c) effect van ijsverwijderings-/ijsbestrijdingsvloeistoffen; 

 

(d) vliegen met uitgeklapt onderstel; 

 

(e) voor vliegtuigen met drie of meer motoren, veerdienstvluchten bij één uitgevallen 

motor; en 

 

(f) vluchten uitgevoerd onder de bepalingen van de configuratie-afwijkingslijst. 
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5. PLANNING VAN DE VLUCHT 

 

5.1. Gegevens en aanwijzingen noodzakelijk voor de planning vóór en tijdens de vlucht, met 

inbegrip van factoren zoals snelheidsschema’s en instellingen van het motorvermogen. Indien 

van toepassing dienen procedures te worden vermeld voor het vliegen met uitgevallen 

motor(en), ETOPS (met name de kruissnelheid bij één uitgevallen motor en de maximale 

afstand tot een geschikt luchtvaartterrein bij één uitgevallen motor bepaald conform OPS 

1.245) en vluchten naar afgelegen luchtvaartterreinen. 

 

5.2. De methode voor het berekenen van de brandstof die nodig is voor de verschillende stadia van 

de vlucht, conform OPS 1.255. 

 

6. MASSA EN ZWAARTEPUNT 

 

Aanwijzingen en gegevens voor het berekenen van de massa en het zwaartepunt, met inbegrip 

van: 

 

(a) het berekeningssysteem (bv. het indexsysteem); 

 

(b) informatie en aanwijzingen voor het invullen van massa- en zwaartepuntsdocumenten, 

met de hand dan wel via de computer; 

 

(c) grenswaarden voor massa’s en zwaartepuntsliggingen voor de door de exploitant 

gebruikte typen, varianten of individuele vliegtuigen; en 

 

(d) droge massa van het vliegtuig en corresponderende zwaartepuntsligging of index. 
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7. BELADING 

 

Procedures en voorzieningen voor het beladen en het vastzetten van de lading in het vliegtuig. 

 

8. CONFIGURATIE-AFWIJKINGSLIJST 

 

De configuratie-afwijkingslijst(en) (CDL), indien verstrekt door de fabrikant, rekening 

houdend met de gebruikte vliegtuigtypen en -varianten, met inbegrip van de te volgen 

procedures wanneer een vlucht onder de voorwaarden van de bijbehorende CDL wordt 

uitgevoerd. 

 

9. MINIMUMUITRUSTINGSLIJST 

 

De minimumuitrustingslijst (MEL), rekening houdend met de gebruikte vliegtuigtypen en -

varianten en de vluchtsoort(en) en het (de) gebied(en) waarin de vluchten plaatsvinden. De 

MEL dient de navigatieapparatuur te omvatten en rekening te houden met de voorgeschreven 

prestaties voor de route waarlangs en het gebied waarin de vluchten plaatsvinden. 

 

10. OVERLEVINGS- EN NOODUITRUSTING INCLUSIEF ZUURSTOF 

 

10.1. Een lijst van de mee te voeren overlevingsuitrusting voor de te vliegen routes en de 

procedures voor het controleren van de goede werking van deze uitrusting vóór de start. 

Aanwijzingen betreffende de plaats, toegankelijkheid en het gebruik van overlevings- en 

nooduitrusting en de bijbehorende controlelijst(en) dienen eveneens te worden opgenomen. 
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10.2. De procedure voor het bepalen van de voorgeschreven en de beschikbare hoeveelheid 

zuurstof. Aandacht dient te worden besteed aan het vluchtprofiel, het aantal inzittenden en het 

mogelijk wegvallen van de druk in de cabine. De informatie dient zodanig te worden verstrekt 

dat deze zonder moeite kan worden gebruikt. 

 

11. PROCEDURES VOOR NOODEVACUATIE 

 

11.1. Aanwijzingen voor het voorbereiden van een noodevacuatie, met inbegrip van de coördinatie 

tussen de bemanningsleden en toewijzing van hun post bij noodsituaties. 

 

11.2. Noodevacuatiesprocedures. Een beschrijving van de taken van alle bemanningsleden met het 

oog op de snelle ontruiming van het vliegtuig en het omgaan met de passagiers in geval van 

een noodlanding op land of op water of een andere noodsituatie. 

 

12. VLIEGTUIGSYSTEMEN 

 

Een beschrijving van de vliegtuigsystemen, de bijbehorende bedieningsorganen en -indicaties, 

en aanwijzingen voor gebruik. 
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C AANWIJZINGEN EN INFORMATIE OVER ROUTES EN LUCHTVAARTTERREINEN 

 

1. Aanwijzingen en informatie betreffende communicatie, navigatie en luchtvaartterreinen met 

inbegrip van minimumvliegniveaus en start- en landingsminima voor elk luchtvaartterrein 

waarvan het gebruik is voorzien, met inbegrip van: 

 

(a) minimumvliegniveau/-hoogte; 

 

(b) gebruiksminima voor vertrek-, bestemmings- en uitwijkhavens; 

 

(c) communicatiemiddelen en navigatiehulpmiddelen; 

 

(d) baangegevens en luchtvaartterreinfaciliteiten; 

 

(e) procedures voor de nadering, afgebroken nadering en vertrek, met inbegrip van 

lawaaibestrijdingsprocedures; 

 

(f) procedures voor storingen in de communicatie; 

 

(g) opsporings- en reddingsfaciliteiten in het gebied waarover het vliegtuig zal vliegen; 

 

(h) een beschrijving van de mee te voeren luchtvaartkaarten en -tabellen in relatie tot de 

soort vlucht en de te vliegen route, met inbegrip van een beschrijving van de methode 

om hun geldigheid te controleren; 

 

(i) beschikbaarheid van luchtvaartinformatiediensten en meteorologische diensten; 
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(j) COM/NAV-procedures en-route; 

 

(k) indeling van luchtvaartterreinen met het oog op de kwalificatie van cockpitpersoneel; 

 

(l) speciale beperkingen voor luchtvaartterreinen (prestatiebeperkingen en vlucht-

uitvoeringsprocedures). 

 

D TRAINING 

 

1. Trainingssyllabi en toetsingsprogramma’s voor alle leden van het vluchtuitvoeringspersoneel 

aan wie operationele taken zijn toegewezen in verband met de voorbereiding en/of uitvoering 

van een vlucht. 

 

2. De trainingssyllabi en toetsingsprogramma’s dienen het volgende te omvatten. 

 

2.1. Voor cockpitpersoneel: alle relevante, in subdeel E en N voorgeschreven zaken; 

 

2.2. Voor cabinepersoneel. alle relevante, in subdeel S voorgeschreven zaken; 
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2.3. Voor het betrokken vluchtuitvoeringspersoneel, met inbegrip van bemanningsleden: 

 

(a) alle relevante, in subdeel R (Vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht) voor-

geschreven zaken; en 

 

(b) alle relevante, in subdeel S (Beveiliging) voorgeschreven zaken; 

 

2.4. Voor ander vluchtuitvoeringspersoneel dan bemanningsleden (bv. vluchtadviseur, 

afhandelingspersoneel etc.): alle andere relevante, in OPS voorgeschreven zaken met 

betrekking tot hun taken. 

 

3. Procedures 

 

3.1. Procedures voor training en toetsing. 

 

3.2. Toe te passen procedures ingeval personeelsleden niet of niet meer aan de voorgeschreven 

normen voldoen. 

 

3.3. Procedures om te garanderen dat abnormale of noodsituaties waarbij de toepassing is vereist 

van sommige of alle abnormale of noodprocedures alsmede kunstmatige simulatie van 

instrumentenweersomstandigheden, niet gesimuleerd worden tijdens commerciële passagiers- 

of vrachtvluchten. 

 

4. Beschrijving van de te bewaren documentatie en de bewaartermijnen (zie bijlage 1 bij OPS 

1.1065). 
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Bijlage 1 bij OPS 1.1065 

Bewaartermijnen van documenten 

 

De exploitant zorgt ervoor dat de volgende informatie/documentatie bewaard wordt in een 

aanvaardbare vorm en toegankelijk is voor de autoriteit, gedurende de in de volgende tabellen 

opgegeven periodes. 

 

Noot: Aanvullende informatie met betrekking tot de onderhoudsregisters wordt voorgeschreven in 

deel M. 

 

Tabel 1 

Informatie over de voorbereiding en uitvoering van een vlucht 

 

Informatie over de voorbereiding en uitvoering van een vlucht als 
beschreven in OPS 1.135 
Navigatieplan 3 maanden 
Technisch journaal van het 
vliegtuig 

36 maanden na de datum van de 
laatst gemaakte aantekening, 

overeenkomstig deel M, 
paragraaf M.A. 306 c) 

Route-specifieke 
NOTAM/AIS-documentatie 
indien bewerkt door de 
exploitant 

3 maanden 

Massa- en zwaartepunts-
documentatie 

3 maanden 

Meldingen van speciale 
ladingen, waaronder 
gevaarlijke goederen 

3 maanden 
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Tabel 2 

Rapporten 

 

Rapporten 

Journaal 3 maanden 

Vluchtrapport(en) voor 
gedetailleerde registratie van voor-
vallen, zoals voorgeschreven in 
OPS 1.420, of van enige 
gebeurtenis welke naar het oordeel 
van de gezagvoerder gerapporteerd/ 
geregistreerd dient te worden 

3 maanden 

Rapporten inzake diensttijd-
overschrijdingen en/of rusttijd-
verkortingen 

3 maanden 

 

Tabel 3 

Gegevens over het cockpitpersoneel 

 

Cockpitpersoneelgegevens 
Vliegtijd, diensttijd en rusttijd 15 maanden 
Bewijs van bevoegdheid Zolang het lid van het cockpitpersoneel 

voor de exploitant aanspraak maakt op 
de rechten die voortvloeien uit het hem 

toegekende bewijs van bevoegdheid 
Conversietraining en toetsing 3 jaar 

Gezagvoerderscursus (incl. toetsing) 3 jaar 

Periodieke training en toetsing 3 jaar 

Training voor en toetsing van het 
vliegen in de linker- of rechterpiloten-
stoel 

3 jaar 

Recente ervaring (zie OPS 1.970) 15 maanden 

Kwalificaties met betrekking tot routes 
en luchtvaartterreinen (zie OPS 1.975) 

3 jaar 

Training en kwalificatie voor specifieke 
vluchten indien voorgeschreven in OPS 
(bv. ETOPS Cat. II/III-vluchten) 

3 jaar 

Training voor gevaarlijke goederen, 
voorzover van toepassing 

3 jaar 
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Tabel 4 

Gegevens over het cabinepersoneel 

 

Cabinepersoneelgegevens 
Vliegtijd, diensttijd, rusttijd en rust 15 maanden 
Initiële training, conversie- en 
verschillentraining (met inbegrip van 
toetsing) 

Zolang het lid van het cabinepersoneel 
in dienst is van de exploitant 

Periodieke training en herhalings-
cursussen (met inbegrip van toetsing) 

Tot 12 maanden nadat het lid van het 
cabinepersoneel de dienst van de 
exploitant verlaten heeft 

Training voor gevaarlijke goederen, 
voorzover van toepassing 

3 jaar 

 

Tabel 5 

Gegevens over ander vluchtuitvoeringspersoneel 

 

Gegevens over ander vluchtuitvoeringspersoneel 
Gegevens over de training 
/kwalificatie van ander personeel 
waarvoor een goedgekeurd 
trainingsprogramma is voor-
geschreven bij OPS 

De laatste twee trainingsregisters 

 

Tabel 6 

Andere gegevens 

 

Andere gegevens 
Gegevens over doses 
kosmische straling en 
zonnestraling 

Tot 12 maanden nadat het bemanningslid de 
dienst van de exploitant verlaten heeft 

Gegevens over het 
kwaliteitssysteem 

5 jaar 

Vervoersdocument 
voor gevaarlijke 
goederen 

3 maanden na het voltooien van de vlucht 

Acceptatiecontrolelijst 
voor gevaarlijke 
goederen 

3 maanden na het voltooien van de vlucht 
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SUBDEEL Q 

Vlieg- en diensttijdBEPERKINGen en rustTIJDEN 

 

OPS 1.1090 

Doelstellingen en toepassingsgebied 

 

1. De exploitant stelt een regeling vast inzake de vlieg- en diensttijdbeperkingen en rusttijden 

(FLT) voor de bemanningsleden. 

 

2. De exploitant waarborgt voor al zijn vluchten hetgeen volgt: 

 

2.1. De regeling inzake de vlieg- en diensttijdbeperkingen en de rusttijden is conform: 

 

(a) de bepalingen van dit subdeel; en 

 

(b) alle aanvullende bepalingen die door de autoriteit overeenkomstig het bepaalde in dit 

subdeel worden toegepast ter handhaving van de veiligheid. 

 

2.2.  Vluchten moeten binnen de toegestane vliegdienstperiode worden voltooid, rekening houdend 

met de tijd die vereist is voor de aan de vlucht voorafgaande werkzaamheden, de vlieg- en de 

afhandelingstijden. 

 

2.3.  Dienstroosters worden ruim tevoren opgesteld en gepubliceerd om de bemanningsleden in 

staat te stellen voldoende rust te plannen. 
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3. Verantwoordelijkheden van de exploitanten 

 

3.1. De exploitant wijst voor elk bemanningslid een thuisbasis aan. 

 

3.2. Exploitanten worden geacht begrip te hebben voor het verband tussen de frequenties en het 

patroon van vliegdienstperioden en de rustperioden, en houden terdege rekening met de 

cumulatieve effecten van lange werkuren die slechts door minimale rustperioden worden 

afgewisseld. 

 

3.3. Exploitanten wijzen dienstroosters toe, waarbij ongewenste praktijken als afwisselende 

dag/nachtdiensten of het inzetten van bemanningsleden waardoor het ingeburgerde 

slaap/werkpatroon ernstig verstoord wordt, vermeden worden. 

 

3.4. Exploitanten plannen lokale dienstvrije dagen en stellen de bemanningsleden daarvan tevoren 

op de hoogte. 

 

3.5. Exploitanten zorgen ervoor dat de rustperioden de bemanning voldoende tijd laten om de 

effecten van vorige diensten te boven te komen zodat zij voor de volgende vliegdienstperiode 

goed uitgerust zijn. 

 

3.6. Exploitanten zorgen ervoor dat de vliegdienstperioden zo gepland worden dat de 

bemanningsleden voldoende uitgerust zijn om onder alle omstandigheden op een bevredigend 

veiligheidsniveau te kunnen functioneren. 

 

4. Verantwoordelijkheden van het bemanningslid 

 

4.1. Een bemanningslid mag geen vliegtuig bedienen als hij/zij weet dat hij/zij lijdt aan of waar-

schijnlijk zal lijden aan vermoeidheid, of zich zo weinig fit voelt dat dit voor de vlucht gevaar 

zou opleveren. 
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4.2. Bemanningsleden maken optimaal gebruik van de geboden rustmogelijkheden en -faciliteiten, 

en plannen en gebruiken hun rustperioden naar behoren. 

 

5. Verantwoordelijkheden van de burgerluchtvaartautoriteiten 

 

5.1. Varianten 

 

5.1.1. Met inachtneming van de bepalingen van artikel 8 kan de autoriteit varianten op de vereisten 

in dit subdeel toestaan conform de toepasselijke wetten en procedures in de betrokken lidstaat 

en in overleg met de belanghebbende partijen. 

 

5.1.2. Elke exploitant toont tegenover de autoriteit, met gebruikmaking van operationele ervaringen 

en rekening houdend met andere relevante factoren zoals actuele wetenschappelijke kennis, 

aan dat uit zijn verzoek tot afwijking een gelijkwaardig veiligheidsniveau resulteert. 

 

Deze varianten gaan, waar nodig, vergezeld van passende compenserende maatregelen. 
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OPS 1.1095 

Definities 

 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

 

1.1. Uitbreiding cockpitpersoneel 

 

Een cockpitbemanning die bestaat uit meer dan het minimumaantal personen dat 

voorgeschreven is voor de bediening van het vliegtuig en waarbij elk cockpitpersoneelslid 

zijn/haar post kan verlaten en kan worden vervangen door een ander gekwalificeerd 

cockpitpersoneelslid. 

 

1.2. Bloktijd 

 

De tijd die verstrijkt tussen het vertrek van een vliegtuig van zijn parkeerplaats met het doel 

om op te stijgen totdat het tot stilstand komt op de aangewezen parkeerplaats en alle motoren 

of propellers worden gestopt. 

 

1.3. Pauze 

 

Een periode zonder dienst die wel als diensttijd geldt, maar die korter is dan een rustperiode. 

 

1.4. Dienst 

 

Elke taak die een bemanningslid dient uit te voeren en die verband houdt met de activiteiten 

van een AOC-houder. Tenzij deze verordening in specifieke regels voorziet, bepaalt de 

autoriteit of en in hoeverre paraatheid als dienst wordt aangemerkt. 
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1.5.  Dienstperiode 

 

De periode die aanvangt wanneer een bemanningslid door de exploitant wordt opgeroepen 

voor een dienst en die eindigt zodra het bemanningslid vrij van alle diensten is. 

 

1.6.  Vliegdienstperiode: 

 

Een vliegdienstperiode (FDP) is de periode gedurende welke een persoon in een vliegtuig als 

bemanningslid werkzaam is. De FDP vangt aan zodra het bemanningslid door de exploitant 

wordt opgeroepen voor een vlucht of een reeks vluchten; zij eindigt aan het eind van de 

laatste vlucht waarop hij/zij als bemanningslid werkzaam is. 

 

1.7. Thuisbasis 

 

De locatie die door de exploitant aan het bemanningslid is aangewezen en waar het 

bemanningslid in de regel een dienstperiode of een reeks dienstperioden aanvangt en 

beëindigt, en waar, onder normale omstandigheden, de exploitant niet verantwoordelijk is 

voor de accommodatie van het bemanningslid in kwestie. 

 

1.8.  Lokale dag 

 

Een 24-uursperiode die aanvangt te 00.00 uur lokale tijd. 

 

1.9.  Lokale nacht 

 

Een periode van 8 uur die valt tussen 22.00 uur en 8.00 uur lokale tijd. 
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1.10.  Eén dag vrij van dienst 

 

Eén dag vrij van dienst omvat twee lokale nachten. Een rustperiode kan in de vrije dag 

worden opgenomen. 

 

1.11.  Dienstdoend bemanningslid 

 

Een bemanningslid dat zijn/haar taken in een vliegtuig tijdens de vlucht of een deel van een 

vlucht uitoefent. 

 

1.12.  Transfer 

 

De transfer van een niet dienstdoend bemanningslid van de ene plaats naar een andere, in 

opdracht van de exploitant, exclusief de reistijd. De reistijd wordt gedefinieerd als: 

 

- de tijdsduur vanaf thuis naar een aangewezen plaats van dienst en vice versa; 

 

- de tijdsduur van een lokale transfer vanaf een rustplaats naar de plaats van aanvang van 

de taak en vice versa. 

 

1.13. Rustperiode 

 

Een ononderbroken en gedefinieerde periode gedurende welke een bemanningslid vrij is van 

alle taken en niet op de luchthaven paraat hoeft te zijn. 
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1.14. Paraatheid 

 

Een gedefinieerde periode gedurende welke een bemanningslid in opdracht van de exploitant 

beschikbaar dient te zijn voor het ontvangen van een opdracht voor een vlucht, een transfer of 

een andere taak, zonder onderbreking door een rustperiode. 

 

1.15. Raam van het circadiaans laag (WOCL) 

 

Het raam van het circadiaans laag (WOCL) is de periode tussen 2.00 uur en 5.59 uur. Binnen 

een band van drie tijdzones verwijst de WOCL naar de thuisbasistijd. Buiten deze drie 

tijdzones verwijst de WOCL naar de thuisbasistijd voor de eerste 48 uur na vertrek vanuit de 

thuisbasistijdzone, en naar de lokale tijd daarna. 

 

OPS 1.1100 

Beperking van vlieg- en diensttijden 

 

1.1. Cumulatieve diensturen 

 

De exploitant zorgt ervoor dat de dienstperioden waarvoor een bemanningslid is aangewezen, 

in totaal niet meer bedragen dan: 

 

(a) 190 diensturen gedurende 28 opeenvolgende dagen, zo gelijkmatig als praktisch 

mogelijk is over deze periode gespreid; en 

 

(b) 60 diensturen gedurende 7 opeenvolgende dagen. 
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1.2. Beperking van de totale bloktijden 

 

De exploitant zorgt ervoor dat de totale bloktijden van de vluchten waarop een individueel 

bemanningslid is aangewezen als dienstdoend bemanningslid niet meer bedragen dan 

 

(a) 900 blokuren per kalenderjaar; 

 

(b) 100 blokuren gedurende 28 opeenvolgende dagen. 

 

OPS 1.1105 

Maximale dagelijkse vliegdienstperiode (FDP) 

 

1.1. Deze OPS is niet van toepassing op operaties met één enkele piloot en op medische 

noodoperaties. 

 

1.2. De exploitant specificeert dienstperioden die realistisch de tijden voor met de veiligheid 

verband houdende grondtaken, zoals goedgekeurd door de autoriteit, weerspiegelen. 

 

1.3. De maximale dagelijkse basis-FDP bedraagt 13 uur. 

 

1.4. Deze 13 uur worden verminderd met 30 minuten voor elke sector vanaf de derde sector met 

een maximale totale vermindering van 2 uur. 
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1.5.  Indien de FDP aanvangt in het WOCL wordt het maximum als vermeld in punt 1.3 en 

punt 1.4 verminderd met 100% van de overschrijding ervan met een maximum van twee uur. 

Indien de FDP eindigt in het WOCL of dit volledig omvat, wordt de maximale FDP vermeld 

in punt 1.3 en punt 1.4 verminderd met 50% van de overschrijding ervan. 

 

2.  Verlengingen: 

 

2.1.  De maximale dagelijkse FDP kan met maximaal een uur worden verlengd. 

 

2.2.  Verlengingen zijn niet geoorloofd voor een basis-FDP van 6 sectoren of meer. 

 

2.3.  Indien een FDP overschreden wordt in het WOCL met maximaal twee uur worden 

verlengingen beperkt tot maximaal vier sectoren. 

 

2.4.  Indien een FDP overschreden wordt in het WOCL met meer dan twee uur worden 

verlengingen beperkt tot maximaal twee sectoren. 

 

2.5.  Het maximumaantal verlengingen bedraagt twee in een periode van 7 opeenvolgende dagen. 

 

2.6.  Indien er voor een FDP een verlenging gepland is, wordt de minimumrustperiode voor en na 

de vlucht verlengd met twee uur, dan wel wordt de rustperiode alleen na de vlucht verlengd 

met vier uur. Indien de verlengingen worden gebruikt voor achtereenvolgende FDP's sluiten 

de rustperioden voor en na de vlucht tussen de twee operaties op elkaar aan. 
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2.7.  Indien een FDP met verlenging aanvangt in de periode van 22.00 uur tot 4.59 uur beperkt de 

exploitant de FDP tot 11 uur en 45 minuten . 

 

3.  Cabinepersoneel 

 

3.1.  Voor cabinepersoneel dat is aangewezen voor een vlucht of een reeks vluchten, kan de FDP 

worden verlengd met het verschil in diensttijd tussen het cabinepersoneel en het 

cockpitpersoneel, mits het verschil niet meer dan een uur bedraagt. 

 

4.  Operationele soliditeit 

 

4.1.  Roosters worden zo gepland dat vluchten voltooid kunnen worden binnen de maximaal 

toegestane vliegdienstperiode. Om dit te verwezenlijken zorgen exploitanten ervoor dat het 

rooster of de samenstelling van de bemanning wordt aangepast uiterlijk op het moment dat de 

eigenlijke operatie gedurende een tevoren vastgesteld deel van het vliegseizoen op meer dan 

33% van de vluchten van dat rooster de maximale FDP overschrijdt. 

 

5.  Transfer 

 

5.1.  De volledige aan een transfer bestede tijd wordt beschouwd als diensttijd. 

 

5.2.  Transfer na aanmelding, maar voorafgaand aan het werk, wordt opgenomen als deel van de 

FDP, maar telt niet als sector. 

 

5.3.  Met een transfersector die onmiddellijk volgt op een werksector, wordt rekening gehouden 

voor de berekening van de minimumrustperiode, zoals gedefinieerd in de punten 1.1 en 1.2 

van OPS 1.1110. 
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6.  Verlengde FDP (Gesplitste dienst) 

 

6.1.  De autoriteit kan een operatie op basis van een verlengde FDP met inbegrip van een pauze 

goedkeuren mits aan het bepaalde in artikel 8 wordt voldaan. 

 

6.2.  Elke exploitant toont tegenover de autoriteit, met gebruikmaking van operationele ervaringen 

en rekening houdend met andere relevante factoren zoals actuele wetenschappelijke kennis, 

aan dat de verlengde FDP waarom wordt verzocht een gelijkwaardig veiligheidsniveau 

waarborgt. 

 

OPS 1.1110 

Rust 

 

1.  Minimumrustperiode 

 

1.1. De minimumrustperiode die moet worden toegekend vóór de aanvang van een vlieg-

dienstperiode die aanvangt op de thuisbasis, is ten minste even lang als de voorafgaande 

dienstperiode, dan wel twaalf uur, al naargelang wat de langste periode is. 

 

1.2. De minimumrustperiode die moet worden toegekend voor de aanvang van een vlieg-

dienstperiode die aanvangt buiten de thuisbasis, is ten minste even lang als de voorafgaande 

dienstperiode, dan wel tien uur, al naargelang wat de langste periode is; voor een minimum-

rustperiode buiten de thuisbasis kent de exploitant 8 uur slaap toe, waarbij hij terdege 

rekening houdt met de reis en andere fysiologische behoeften. 
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1.3. De exploitant zorgt ervoor dat de effecten van tijdzoneverschillen op bemanningsleden met 

extra rust worden gecompenseerd, als voorgeschreven door de autoriteit, mits aan het 

bepaalde in artikel 8 wordt voldaan. 

 

1.4.1. Niettegenstaande 1.1 en 1.2 en onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 8 kan de 

verantwoordelijke autoriteit verkorte rustregelingen goedkeuren. 

 

1.4.2. Elke exploitant toont tegenover de verantwoordelijke autoriteit, met gebruikmaking van 

operationele ervaringen en rekening houdend met andere relevante factoren zoals actuele 

wetenschappelijke kennis, aan dat de verkorte rustregeling waarom wordt verzocht een 

gelijkwaardig veiligheidsniveau waarborgt. 

 

2.  Rustperioden 

 

2.1.  De exploitant zorgt ervoor dat de geboden minimumrust, zoals omschreven is, regelmatig 

wordt verlengd tot een wekelijkse rustperiode, d.w.z. een 36-uursperiode, met inbegrip van 

twee lokale nachten, zodat er nooit meer dan 168 uur liggen tussen het einde van een 

wekelijkse rustperiode en het begin van de volgende. De autoriteit kan in afwijking van 

OPS 1.1095 punt 1.9 besluiten dat de tweede lokale nacht kan aanvangen om 20.00 uur indien 

de wekelijkse rustperiode ten minste 40 uur bedraagt. 
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OPS 1.1115 

Verlenging vliegdienstperiode wegens rusttijden tijdens de vlucht 

 

1.  Onder voorbehoud van artikel 8, en mits elke exploitant tegenover de autoriteit, met 

gebruikmaking van operationele ervaringen en rekening houdend met andere relevante 

factoren zoals actuele wetenschappelijke kennis, aantoont dat uit zijn verzoek een gelijk-

waardig veiligheidsniveau resulteert: 

 

1.1.  Uitbreiding cockpitpersoneel 

 

stelt de autoriteit de voorschriften vast waaraan bij de uitbreiding van een basis-

cockpitbemanning voor een verlenging van de vliegdienstperiode met overschrijding van de 

limieten vermeld in OPS 1.1105 moet worden voldaan; 

 

1.2.  Cabinepersoneel 

 

stelt de autoriteit de voorschriften vast betreffende de minimumrustperiode tijdens de vlucht 

voor cabinepersoneel indien de FDP de limieten vermeld in OPS 1.1105 overschrijdt. 
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OPS 1.1120 

Onvoorziene omstandigheden tijdens de vlucht - bevoegdheden van de gezagvoerder 

 

1. Met inachtneming van de noodzaak van een zorgvuldige controle van de gevallen, kunnen 

tijdens de feitelijke vlucht, die aanvangt op het tijdstip van aanmelding, de limieten inzake de 

vliegdienst, dienst- en rustperioden, zoals voorgeschreven in dit subdeel, in geval van 

onvoorziene omstandigheden worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen worden door de 

gezagvoerder na raadpleging van alle andere bemanningsleden goedgekeurd en moeten te 

allen tijde voldoen aan het volgende: 

 

1.1. De in OPS 1.1105, punt 1.3, bedoelde maximale FDP kan niet worden verlengd met meer dan 

twee uur, tenzij het cockpitpersoneel is uitgebreid, in welk geval de maximale FDP kan 

worden verlengd met maximaal drie uur. 

 

1.1.2. Indien zich in de eindsector binnen een FDP onvoorziene omstandigheden voordoen na de 

start die erin resulteren dat de toegestane verlenging overschreden wordt, mag de vlucht 

worden voortgezet naar de beoogde of naar een alternatieve bestemming; 
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1.1.3. In dergelijke omstandigheden kan de rustperiode na de FDP worden verkort, maar heeft zij 

minimaal de in OPS 1.1110, punt 1.2, van dit subdeel bepaalde duur. 

 

1.2.  Onder bijzondere omstandigheden die tot ernstige vermoeidheid zouden kunnen leiden, kan 

de gezagvoerder, in overleg met de betrokken bemanningsleden, de feitelijke vliegdiensttijd 

verminderen en/of de rusttijd verlengen om mogelijke schadelijke gevolgen voor de 

vliegveiligheid te voorkomen. 

 

1.3.  De exploitant zorgt voor het volgende: 

 

1.3.1. De gezagvoerder legt steeds een verslag voor aan de exploitant, indien een FDP op grond van 

zijn/haar beslissingsbevoegdheid is verlengd of indien een rustperiode tijdens een feitelijke 

operatie is verkort; en 

 

1.3.2. Indien de verlenging van een FDP of de verkorting van een rustperiode meer bedraagt dan 

een uur, wordt binnen 28 dagen een kopie van het verslag met het commentaar van de 

exploitant toegezonden aan de betrokken autoriteit. 

 

OPS 1.1125 

Paraatheid 

 

1.  Luchthavenparaatheid 

 

1.1.  Een bemanningslid is op een luchthaven paraat vanaf de aanmelding op het normale meldpunt 

tot het eind van de meegedeelde paraatheidsperiode. 

 

1.2.  Luchthavenparaatheid telt volledig mee voor de doeleinden van de cumulatieve diensturen. 
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1.3.  Wanneer luchthavenparaatheid onmiddellijk wordt gevolgd door een vliegdiensttijd wordt de 

relatie tussen die luchthavenparaatheid en een toegewezen vliegdienst in het kader van 

luchthavenparaatheid gedefinieerd door de autoriteit. In dat geval wordt de 

luchthavenparaatheid voor de berekening van de minimumrustperiode opgeteld bij de in OPS 

1.1110, punten 1.1 en 1.2, bedoelde vliegdienstperiode. 

 

1.4.  Indien luchthavenparaatheid niet wordt gevolgd door vliegdienst, volgt er ten minste een 

minimumrustperiode, zoals voorgeschreven door de autoriteit. 

 

1.5.  Tijdens luchthavenparaatheid verschaft de exploitant het bemanningslid een rustige, 

comfortabele plaats die voor het publiek niet toegankelijk is; 

 

2.  Andere vormen van paraatheid (met inbegrip van paraatheid in een hotel) 

 

2.1.  Onverminderd het bepaalde in artikel 8, moeten alle andere vormen van paraatheid worden 

geregeld door de autoriteit, daarbij rekening houdend met het volgende: 

 

2.1.1. Alle activiteiten worden in een rooster opgenomen en/of tevoren meegedeeld. 

 

2.1.2. Aanvang en einde van de paraatheid worden vastgelegd en tevoren meegedeeld. 

 

2.1.3. De maximumduur van elke paraatheid op een andere plaats dan het aangewezen meldpunt 

wordt vastgelegd. 
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2.1.4. Rekening houdend met de voor het bemanningslid beschikbare rustfaciliteiten en andere 

relevante factoren, wordt de relatie tussen de paraatheid en elke toegewezen vliegdienst in het 

kader van de paraatheid vastgelegd; 

 

 

2.1.5. Er wordt bepaald hoe de paraatheidsuren worden meegeteld voor de cumulatieve diensturen. 

 

OPS 1.1130 

Voeding 

 

Het moet mogelijk zijn een maaltijd en drank te gebruiken teneinde te voorkomen dat de prestaties 

van het bemanningslid negatief worden beïnvloed, met name wanneer de FDP meer bedraagt dan 6 

uur. 

 

OPS 1.1135 

Registratie van vliegdienst-, dienst- en rustperiodes 

 

1. De exploitant zorgt ervoor dat in het register van het bemanningslid het volgende wordt 

opgenomen: 

 

(a) bloktijden; 

 

(b) aanvang, duur en einde van elke dienst- of vliegdienstperiode; 
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(c) rustperioden en verlofdagen zonder dienst, 

 

en ziet erop toe dat de vereisten van dit subdeel nageleefd worden; kopieën van deze registers 

worden desgevraagd aan het bemanningslid beschikbaar gesteld. 

 

2. Indien de registers die de exploitant bijhoudt op grond van lid 1, niet al zijn/haar vliegdienst-, 

dienst- en rustperiodes omvatten, dan houdt het betrokken bemanningslid een individueel 

register bij van zijn/haar 

 

(a) bloktijden; 

 

(b) aanvang, duur en einde van elke dienst- of vliegdienstperiode; en 

 

(c) rustperioden en verlofdagen zonder dienst. 

 

3.  Een bemanningslid legt zijn/haar registers op verzoek voor aan elke exploitant die van 

zijn/haar diensten gebruikmaakt alvorens hij/zij een vliegdienstperiode aanvangt. 

 

4.  Registers worden gedurende ten minste 15 kalendermaanden bewaard vanaf de datum van de 

laatste relevante registratie, of langer indien de nationale wetgeving dit voorschrijft. 

 

5.  Bovendien bewaren de exploitanten alle verslagen betreffende de besluiten van gezagvoerders 

inzake verlengde vliegdienstperioden, verlengde vlieguren en verkorte rustperioden 

gedurende ten minste zes maanden na de gebeurtenis. 
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SUBDEEL R 

VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN DOOR DE LUCHT 

 

OPS 1.1150 

Begripsbepalingen 

 

(a) De in dit subdeel gebruikte termen hebben de volgende betekenis. 

 

(1) Acceptatiecontrolelijst. Een document ter vergemakkelijking van de controle van de 

buitenzijde van pakketten met gevaarlijke goederen en de bijbehorende documenten, 

teneinde te bepalen of aan alle betreffende voorschriften is voldaan. 

 

(2) Vrachtvliegtuig. Een vliegtuig dat goederen of eigendommen vervoert doch geen 

passagiers. In dit verband worden de volgende personen niet als passagiers beschouwd: 

 

i) bemanningsleden; 

 

(ii) medewerkers van de exploitant voorzover toegestaan volgens het vluchthandboek 

en vervoerd conform de daarin opgenomen voorschriften; 

 

(iii) bevoegde vertegenwoordigers van een autoriteit; of 

 

(iv) personen met taken in verband met specifieke zendingen aan boord. 
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(3) Ongeval met gevaarlijke goederen. Een voorval gepaard gaand en verband houdend met het 

vervoer van gevaarlijke goederen dat leidt tot de dood of ernstig letsel van een persoon of tot 

aanzienlijke materiële schade. 

 

(4) Incident met gevaarlijke goederen. Een voorval, niet zijnde een ongeval met gevaarlijke 

goederen, gepaard gaand en verband houdend met het vervoer van gevaarlijke goederen en al 

of niet plaatsvindend aan boord van een vliegtuig, dat leidt tot verwonding van een persoon, 

materiële schade, brand, breuk, morsen, lekken van vloeistof of straling, of andere tekenen dat 

de verpakking is beschadigd. Elk voorval, verband houdend met het vervoer van gevaarlijke 

goederen, dat de veiligheid van het vliegtuig en de inzittenden ernstig in gevaar brengt, wordt 

ook beschouwd als een incident met gevaarlijke goederen. 

 

(5) Vervoersdocument voor gevaarlijke goederen. Een document dat nader wordt omschreven in 

de Technische Voorschriften. Dit document wordt ingevuld door de persoon die gevaarlijke 

goederen aanbiedt voor vervoer door de lucht en bevat informatie over die gevaarlijke 

goederen. Het document bevat een getekende verklaring dat de gevaarlijke goederen volledig 

en nauwkeurig zijn beschreven met gebruikmaking van de juiste verzendbenamingen en VN-

/ID-nummers en dat zij correct gerubriceerd, verpakt, gemerkt en geëtiketteerd zijn en in de 

juiste toestand voor vervoer verkeren. 

 

(6) Vrachtcontainer. Een vrachtcontainer is een inrichting voor het vervoer van radioactieve 

materialen, ontworpen om het vervoer van dergelijke materialen, al of niet verpakt, op één of 

meerdere wijzen mogelijk te maken. (Noot: zie onder “Eenheidslaadinrichting” als de 

gevaarlijke goederen geen radioactieve materialen zijn.) 

 

(7) Expediteur. Een bedrijf dat enkele van of al zijn functies namens de exploitant uitvoert, met 

inbegrip van het in ontvangst nemen, inladen, uitladen, overbrengen of op andere wijze 

afhandelen van passagiers of vracht. 
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(8) ID-nummer Een tijdelijk identificatienummer voor een gevaarlijk goed waaraan geen VN-

nummer is toegekend. 

 

(9) Omverpakking. Een omhulsel, gebruikt door een individuele expediteur, dat één of meer 

pakketten bevat en één laadeenheid vormt voor betere hanteerbaarheid en gemakkelijker 

stouwen. (Noot: eenheidslaadinrichtingen vallen niet onder deze definitie.) 

 

(10)  Pakket. Het volledige verpakkingsproduct, bestaande uit de voor vervoer gereedgemaakte 

verpakking en inhoud. 

 

(11)  Verpakking. Houders en andere onderdelen of materialen die nodig zijn om de inhoud te 

bevatten en voorzover nodig om aan de verpakkingsvoorschriften te voldoen. 

 

(12)  Juiste verzendbenaming. De naam die gebruikt dient te worden voor het beschrijven van een 

bepaald artikel of bepaalde stof in alle verzenddocumenten en -berichten en, waar van 

toepassing, op verpakkingen. 

 

(13)  Ernstig letsel. Een letsel dat door een persoon bij een ongeval wordt opgelopen en dat: 

 

(i) behandeling in een ziekenhuis gedurende meer dan 48 uur vereist, te beginnen binnen 

zeven dagen vanaf de dag dat het letsel werd opgelopen; of 

 

(ii) leidt tot één of meer botbreuken (uitgezonderd enkelvoudige fracturen van vingers, 

tenen of neus); of 
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(iii) gepaard gaat met snijwonden welke ernstige bloedingen of beschadiging van zenuwen, 

spieren of pezen tot gevolg hebben; of 

 

(iv) gepaard gaat met letsel aan een inwendig orgaan; of 

 

(v) gepaard gaat met tweede- of derdegraads verbrandingen, of verbrandingen die meer dan 

5% van het lichaamsoppervlak beslaan; of 

 

vi) gepaard gaat met bevestigde blootstelling aan besmettelijke stoffen of schadelijke 

straling. 

 

(14) Staat van herkomst. De autoriteit op wiens grondgebied de gevaarlijke goederen voor het eerst 

in een vliegtuig werden geladen. 

 

(15) Technische Voorschriften. De meest recente van kracht zijnde editie van de Technische 

Voorschriften voor het veilige vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht (Doc 9284–

AN/905), met inbegrip van het bijbehorend supplement en eventuele addenda, goedgekeurd 

en gepubliceerd door de Raad van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. 

 

(16) VN-nummer. Het viercijferige nummer, toegekend door de Commissie van Advies op het 

gebied van vervoer van gevaarlijke goederen van de Verenigde Naties, ter identificatie van 

een stof of een bepaalde groep stoffen. 

 

(17) Eenheidslaadinrichting. Elk type vliegtuigcontainer, vliegtuigpallet met net of vliegtuigpallet 

met een net over een iglo. (Noot: omverpakkingen vallen niet onder deze definitie; voor 

containers met radioactieve materialen zie de definitie van vrachtcontainer.) 
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OPS 1.1155 

Toestemming om gevaarlijke goederen te vervoeren 

 

De exploitant mag geen gevaarlijke goederen vervoeren tenzij hij daarvoor toestemming heeft van 

de autoriteit. 

 

OPS 1.1160 

Werkingssfeer 

 

(a) De exploitant houdt zich in alle gevallen waarin gevaarlijke goederen worden vervoerd aan de 

bepalingen van de Technische Voorschriften, ongeacht of de vlucht geheel of gedeeltelijk 

binnen dan wel geheel buiten het grondgebied van een staat plaatsvindt. 

 

(b) Artikelen en stoffen die normaliter als gevaarlijke goederen aangemerkt zouden worden, zijn 

uitgesloten van de bepalingen van dit subdeel, in de mate als vermeld in de Technische 

Voorschriften, indien: 

 

(1) hun aanwezigheid aan boord van het vliegtuig door de desbetreffende toepasselijke 

regelgeving wordt voorgeschreven of zij om operationele redenen aan boord moeten 

zijn; 

 

(2) zij worden vervoerd als voorraden voor de catering of passagiersverzorging; 

 

(3) zij worden vervoerd voor gebruik tijdens de vlucht als een diergeneeskundig hulpmiddel 

of als middel voor diervriendelijke euthanasie bij dieren; 

 

(4) zij worden vervoerd met het oog op de medische verzorging van een patiënt tijdens de 

vlucht, mits: 

 

(i) alle gascilinders speciaal zijn ontworpen om het desbetreffende gas te bevatten en 

vervoeren; 
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(ii) verdovende middelen, medicijnen en andere medisch materieel tijdens gebruik 

aan boord worden beheerd door deskundige personen; 

 

(iii) apparatuur welke met vloeistof gevulde accu’s bevat, rechtop bewaard en zonodig 

vastgezet wordt teneinde het morsen van elektrolyt te voorkomen; en 

 

(iv) de nodige voorzieningen worden getroffen om alle uitrusting te stouwen en vast te 

zetten tijdens de start en landing en op alle andere tijdstippen waarop de 

gezagvoerder dat, met het oog op de veiligheid, nodig acht; of 

 

(5) zij worden meegevoerd door passagiers of bemanningsleden. 

 

(c) Vervoer aan boord van vliegtuigen van alle artikelen en stoffen die zijn bedoeld ter 

vervanging van de in subparagrafen b)(1) en b) (2) genoemde artikelen en stoffen dient te 

geschieden conform de Technische Voorschriften. 

 

OPS 1.1165 

Beperkingen aan het vervoer van gevaarlijke goederen 

 

(a) De exploitant neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat artikelen en stoffen 

die in de Technische Voorschriften met name of met een algemene omschrijving worden 

genoemd als zijnde onder alle omstandigheden ontoelaatbaar voor vervoer, niet in een 

vliegtuig worden vervoerd. 
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(b) De exploitant neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat artikelen en stoffen of 

andere goederen die in de Technische Voorschriften worden genoemd als zijnde onder 

normale omstandigheden ontoelaatbaar voor vervoer, alleen worden vervoerd als: 

 

(1) daarvoor door de betrokken staten ontheffing van de Technische Voorschriften is 

verleend; of 

 

(2) de Technische Voorschriften aangeven dat zij mogen worden vervoerd als daarvoor 

door de staat van herkomst toestemming is gegeven. 

 

OPS 1.1170 

Classificatie 

 

De exploitant neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat classificatie van artikelen en 

stoffen als gevaarlijke goederen geschiedt zoals omschreven in de Technische Voorschriften. 

 

OPS 1.1175 

Verpakken 

 

De exploitant neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat gevaarlijke goederen 

worden verpakt zoals omschreven in de Technische Voorschriften. 

 

OPS 1.1180 

Aanbrengen van etiketten en verpakkingskenmerken 

 

(a) De exploitant neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat pakketten, 

omverpakkingen en vrachtcontainers van etiketten en verpakkingskenmerken worden 

voorzien zoals omschreven in de Technische Voorschriften. 
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(b) Indien gevaarlijke goederen worden vervoerd op een vlucht die geheel of gedeeltelijk 

plaatsvindt buiten het grondgebied van een staat, dienen de etiketten en 

verpakkingskenmerken in de Engelse taal te zijn gesteld, naast de andere talen die eventueel 

zijn voorgeschreven. 

 

OPS 1.1185 

Vervoersdocument voor gevaarlijke goederen 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat gevaarlijke goederen vergezeld gaan van een 

vervoersdocument voor gevaarlijke goederen, tenzij anders voorgeschreven in de Technische 

Voorschriften. 

 

(b) Indien gevaarlijke goederen worden vervoerd op een vlucht die geheel of gedeeltelijk 

plaatsvindt buiten het grondgebied van een staat, dient het vervoersdocument voor gevaarlijke 

goederen in de Engelse taal te zijn gesteld, naast de andere talen die eventueel zijn 

voorgeschreven. 

 

OPS 1.1195 

Acceptatie van gevaarlijke goederen 

 

(a) De exploitant mag geen gevaarlijke goederen voor vervoer aannemen totdat het pakket, de 

omverpakking of de vrachtcontainer is geïnspecteerd volgens de acceptatieprocedures zoals 

omschreven in de Technische Voorschriften. 

 

(b) De exploitant of zijn expediteur maakt gebruik van een acceptatiecontrolelijst. De 

acceptatiecontrolelijst voorziet in de controle van alle relevante details en dient in een 

zodanige vorm te zijn dat de resultaten van de acceptatiecontrole met de hand, met 

mechanische hulpmiddelen of met een computer kunnen worden geregistreerd. 
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OPS 1.1200 

Inspectie op beschadiging, lekkage of verontreiniging 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat: 

 

(1) pakketten, omverpakkingen en vrachtcontainers worden geïnspecteerd op tekenen van 

lekkage of beschadiging vlak voordat zij worden ingeladen in het vliegtuig of in een 

eenheidslaadinrichting, zoals omschreven in de Technische Voorschriften; 

 

(2) een eenheidslaadinrichting niet wordt ingeladen in een vliegtuig tenzij deze is 

geïnspecteerd zoals vereist door de Technische Voorschriften en vrij bevonden is van 

tekenen van lekkage of beschadiging van de daarin aanwezige gevaarlijke goederen; 

 

(3) lekkende of beschadigde pakketten, omverpakkingen of vrachtcontainers niet worden 

ingeladen in een vliegtuig; 

 

(4) elk pakket gevaarlijke goederen dat aan boord van een vliegtuig wordt gevonden en 

blijkt beschadigd te zijn of te lekken, verwijderd wordt dan wel opdracht tot 

verwijdering wordt gegeven aan een geschikte (overheids-)organisatie. In dit geval dient 

het restant van de zending te worden geïnspecteerd teneinde te controleren of dit in 

goede staat is voor vervoer en of het vliegtuig of de lading geen schade of 

verontreiniging heeft opgelopen; en 

 

(5) pakketten, omverpakkingen en vrachtcontainers worden geïnspecteerd op tekenen van 

beschadiging of lekkage bij het uitladen uit een vliegtuig of uit een eenheids-

laadinrichting en, indien er tekenen van beschadiging of lekkage worden gevonden, het 

gedeelte waar de gevaarlijke goederen waren gestouwd, wordt geïnspecteerd op 

beschadiging of verontreiniging. 
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OPS 1.1205 

Verwijdering van verontreiniging 

 

(a) De exploitant zorgt ervoor dat: 

 

(1) elke geconstateerde verontreiniging ten gevolge van lekkage uit of beschadiging van 

gevaarlijke goederen onmiddellijk wordt verwijderd; en 

 

(2) een vliegtuig dat is besmet met radioactieve stoffen onmiddellijk uit dienst wordt 

genomen en niet weer in dienst wordt gesteld totdat zowel het stralingsniveau op enig 

toegankelijk oppervlak als de niet-gefixeerde besmetting gelijk aan of lager is dan de in 

de Technische Voorschriften vermelde waarden. 

 

OPS 1.1210 

Beperkingen bij de belading 

 

(a) Passagierscabine en cockpit. De exploitant zorgt ervoor dat gevaarlijke goederen niet worden 

vervoerd in een vliegtuigcabine waarin zich passagiers bevinden of in de cockpit, tenzij 

anders bepaald in de Technische Voorschriften. 

 

(b) Vrachtruimten. De exploitant zorgt ervoor dat het laden, scheiden, stouwen en vastzetten van 

gevaarlijke goederen aan boord van vliegtuigen geschiedt zoals omschreven in de Technische 

Voorschriften. 

 

(c) Gevaarlijke goederen uitsluitend bestemd voor vervoer in vrachtvliegtuigen. De exploitant 

zorgt ervoor dat pakketten met gevaarlijke goederen met daarop een etiket ‘Uitsluitend 

vrachtvliegtuigen’ (Cargo Aircraft Only) met een vrachtvliegtuig worden vervoerd en worden 

geladen zoals omschreven in de Technische Voorschriften. 
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OPS 1.1215 

Voorlichting 

 

(a) Voorlichting van grondpersoneel. De exploitant zorgt ervoor dat: 

 

(1) zodanige informatie aan leden van het grondpersoneel wordt verstrekt dat deze in staat 

zijn hun taken met betrekking tot gevaarlijke goederen uit te voeren, met inbegrip van 

de te nemen maatregelen in geval van incidenten of ongevallen waarbij  

 

(2) indien van toepassing, de in subparagraaf a)(1) genoemde informatie ook aan zijn 

expediteur wordt verstrekt. 

 

(b) Voorlichting van passagiers en andere personen 

 

(1) De exploitant zorgt ervoor dat informatie wordt verspreid zoals vereist volgens de 

Technische Voorschriften, zodat de passagiers worden gewaarschuwd voor wat betreft 

de goederen welke zij niet aan boord van een vliegtuig mogen meevoeren; en 

 

(2) de exploitant en, voorzover van toepassing, zijn expediteur zorgen ervoor dat 

ontvangstpunten van vracht zijn voorzien van opschriften met informatie over het 

vervoer van gevaarlijke goederen. 

 

(c) Voorlichting van bemanningsleden. De exploitant zorgt ervoor dat het vluchthandboek 

informatie bevat waarmee bemanningsleden zich van hun verantwoordelijkheden kunnen 

kwijten met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen, met inbegrip van de te 

nemen maatregelen bij noodsituaties waarbij sprake is van gevaarlijke goederen. 
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(d) Voorlichting van de gezagvoerder. De exploitant zorgt ervoor dat de gezagvoerder wordt 

voorzien van schriftelijke informatie zoals omschreven in de Technische Voorschriften. (Zie 

tabel 1 van bijlage 1 bij OPS 1.1065 voor de bewaartermijn van documenten). 

 

(e) Voorlichting in geval van een vliegtuigincident of -ongeval 

 

(1) De exploitant van een vliegtuig dat is betrokken bij een incident verstrekt op verzoek 

alle informatie welke benodigd is om de risico’s in verband met de meegevoerde 

gevaarlijke goederen tot een minimum te beperken. 

 

(2) De exploitant van een vliegtuig dat is betrokken bij een ongeval stelt de betreffende 

overheidsinstelling van de staat waarin het vliegtuigongeval plaatsvond, zo snel 

mogelijk op de hoogte van alle gevaarlijke goederen die eventueel aan boord waren. 

 

OPS 1.1220 

Trainingsprogramma’s 

 

(a) De exploitant stelt trainingsprogramma’s, als vereist volgens de Technische Voorschriften, 

vast en houdt deze in stand; deze programma’s worden door de autoriteit goedgekeurd. 
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(b) Exploitanten die geen permanente toestemming hebben voor vervoer van gevaarlijke 

goederen. De exploitant zorgt ervoor dat: 

 

(1) medewerkers die zijn betrokken bij de afhandeling van gewone vracht en bagage 

worden getraind in de uitvoering van hun taken met betrekking tot gevaarlijke goederen. 

Deze training dient ten minste de in kolom 1 van tabel 1 genoemde onderwerpen te 

omvatten en zodanige diepgang te hebben dat de deelnemers kennis hebben van de aan 

gevaarlijke goederen verbonden risico’s en weten hoe deze goederen te identificeren en 

welke voorschriften van toepassing zijn op het vervoer van dergelijke goederen door 

passagiers; en 

 

(2) de volgende personen: 

 

(i) bemanningsleden; 

 

(ii) medewerkers die met passagiers omgaan; en 

 

(iii) beveiligingsmedewerkers in dienst van de exploitant die zijn belast met de 

veiligheidscontrole van passagiers en hun bagage; 

 

training hebben gevolgd welke ten minste de in kolom 2 van tabel 1 genoemde 

onderwerpen dient te omvatten en zodanige diepgang dient te hebben dat de deelnemers 

kennis hebben van de aan gevaarlijke goederen verbonden risico’s, weten hoe deze 

goederen te identificeren, en weten welke voorschriften van toepassing zijn op het 

vervoer van dergelijke goederen door passagiers. 
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Tabel 1 

 

TRAININGSONDERWERPEN 1 2 

Algemene filosofie X X 

Beperkingen inzake vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht  X 

Aanbrengen van etiketten en verpakkingskenmerken X X 

Gevaarlijke goederen in de bagage van passagiers X X 

Noodprocedures X X 

 

Noot: De met ‘X’ gemarkeerde onderwerpen dienen te worden behandeld. 

 

(c) Exploitanten die permanente toestemming hebben voor vervoer van gevaarlijke goederen. De 

exploitant zorgt ervoor dat: 

 

(1) medewerkers die zijn betrokken bij de acceptatie van gevaarlijke goederen, training 

hebben gevolgd in de uitvoering van hun taken en daartoe zijn bevoegd. Deze training 

dient ten minste de in kolom 1 van tabel 2 genoemde onderwerpen te omvatten en 

zodanige diepgang te hebben dat het personeel beslissingen kan nemen inzake het 

accepteren of weigeren van ter vervoer door de lucht aangeboden gevaarlijke goederen; 

 

(2) medewerkers die zijn betrokken bij de grondafhandeling, opslag en inlading van 

gevaarlijke goederen, training hebben gevolgd in de uitvoering van hun taken met 

betrekking tot gevaarlijke goederen. Deze training dient ten minste de in kolom 2 van 

tabel 2 genoemde onderwerpen te omvatten en zodanige diepgang te hebben dat de 

deelnemers kennis hebben van de aan gevaarlijke goederen verbonden risico’s, weten 

hoe deze goederen te identificeren en weten hoe ze behandeld en geladen dienen te 

worden; 
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(3) medewerkers die zijn betrokken bij de afhandeling van gewone vracht en bagage training 

hebben gevolgd die hen in staat stelt hun taken met betrekking tot gevaarlijke goederen uit te 

voeren. Deze training dient ten minste de in kolom 3 van tabel 2 genoemde onderwerpen te 

omvatten en zodanige diepgang te hebben dat de deelnemers kennis hebben van de aan 

gevaarlijke goederen verbonden risico’s, weten hoe deze goederen te identificeren, weten hoe 

ze behandeld en geladen dienen te worden en welke voorschriften van toepassing zijn op het 

vervoer van dergelijke goederen door passagiers; 

 

(4) cockpitpersoneelsleden training hebben genoten die ten minste de in kolom 4 van tabel 2 

genoemde onderwerpen omvat. Deze training dient zodanige diepgang te hebben dat de 

deelnemers kennis hebben van de aan gevaarlijke goederen verbonden risico’s en weten hoe 

deze goederen aan boord gebracht dienen te worden; en 

 

(5) de volgende personen: 

 

(i) medewerkers die met passagiers omgaan; 

 

(ii) beveiligingsmedewerkers in dienst van de exploitant belast met de veiligheidscontrole 

van passagiers en hun bagage; en 

 

(iii) bemanningsleden niet behorend tot het cockpitpersoneel, training hebben gevolgd welke 

ten minste de in kolom 5 van tabel 2 genoemde onderwerpen dient te omvatten en 

zodanige diepgang dient te hebben dat de deelnemers kennis hebben van de aan 

gevaarlijke goederen verbonden risico’s, weten hoe deze goederen te identificeren, en 

weten welke voorschriften van toepassing zijn op het vervoer van dergelijke goederen 

door passagiers. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  CS/ld 469 
BIJLAGE DG C III   NL 

(d) De exploitant zorgt ervoor dat alle personeelsleden die training volgen, worden getest op hun 

begrip van hun verantwoordelijkheden. 

 

(e) De exploitant zorgt ervoor dat alle medewerkers voor wie training op het gebied van 

gevaarlijke goederen is voorgeschreven, met tussenpozen van niet meer dan twee jaar aan 

herhalingscursussen meedoen. 

 

(f) De exploitant zorgt voor registratie van alle training in gevaarlijke goederen die door 

medewerkers uit hoofde van het bepaalde in subparagraaf d) en van de Technische 

Voorschriften is gevolgd. 

 

(g) De exploitant zorgt ervoor dat het personeel van zijn expediteur wordt getraind volgens de 

toepasselijke kolom van tabel 1 of tabel 2. 
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Tabel 2 

 

TRAININGSONDERWERPEN 1 2 3 4 5 

Algemene filosofie X X X X X 

Beperkingen inzake vervoer van gevaarlijke 

goederen door de lucht 

X X  X X 

Classificatie van gevaarlijke goederen 

 

X     

Lijst van gevaarlijke goederen X X  X  

Algemene verpakkingsvoorschriften en 

verpakkingsinstructies 

X     

 Specificaties en markering van 

verpakkingen 

X 

 

   

Aanbrengen van etiketten en verpakkings-

kenmerken 

X X X X X 

Documentatie van de verzender X     

Acceptatie van gevaarlijke goederen, met 

inbegrip van het gebruik van een 

controlelijst 

X     

Procedures voor opslag en inlading  X X X X  

Inspecties op beschadiging of lekkage en 

schoonmaakprocedures bij verontreiniging 

X X    

Voorlichting van de gezagvoerder X X  X  

Gevaarlijke goederen in de bagage van 

passagiers 

X X X X X 

Noodprocedures X X X X X 

 

Noot: De met ‘X’ gemarkeerde onderwerpen dienen te worden behandeld. 
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OPS 1.1225 

Melding van incidenten en ongevallen met gevaarlijke goederen 

 

(a) De exploitant meldt incidenten en ongevallen met gevaarlijke goederen aan de autoriteit. Een 

eerste rapport dient binnen 72 uur te worden verzonden, tenzij buitengewone omstandigheden 

dit verhinderen. 

 

(b) De exploitant meldt de autoriteit tevens de ontdekking van niet of verkeerd aangegeven 

gevaarlijke goederen in de vracht of in de bagage van passagiers. Een eerste rapport dient 

binnen 72 uur na de ontdekking te worden verzonden, tenzij buitengewone omstandigheden 

dit verhinderen. 
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SUBDEEL S 

BEVEILIGING 

 

OPS 1.1235 

Eisen ten aanzien van beveiliging 

 

De exploitant zorgt ervoor dat alle medewerkers die met beveiliging te maken hebben, bekend zijn 

met, en zich houden aan, de toepasselijke eisen van de landelijke beveiligingsprogramma’s van de 

staat waarin de exploitant is gevestigd. 

 

OPS 1.1240 

Trainingsprogramma’s 

 

De exploitant dient goedgekeurde trainingsprogramma’s vast te stellen, te onderhouden en uit te 

voeren, welke zijn bemanningsleden in staat stellen de juiste maatregelen te nemen ter voorkoming 

van onwettige inmenging zoals sabotage of het onwettig overmeesteren van vliegtuigen, en ter 

minimalisering van de gevolgen indien zulke gebeurtenissen toch voorkomen. Het 

trainingsprogramma dient verenigbaar te zijn met het nationale programma voor het beveiligen van 

de luchtvaart. Ieder bemanningslid dient de nodige kennis en vaardigheid te bezitten met betrekking 

tot alle relevante elementen van het trainingsprogramma. 

 

OPS 1.1245 

Melding van onwettige inmenging 

 

Na een daad van onwettige inmenging aan boord van een vliegtuig dient de gezagvoerder, of bij 

zijn/haar afwezigheid de exploitant, onverwijld een rapport over deze daad in bij de aangewezen 

plaatselijke overheidsinstantie en bij de autoriteit van de Staat waarin de exploitant is gevestigd. 
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OPS 1.1250 

Controlelijst voor doorzoeking van het vliegtuig 

 

De exploitant zorgt ervoor dat er een controlelijst aan boord is voor de te volgen procedures bij het 

zoeken naar een bom of geïmproviseerde explosieven (IED), wanneer wordt vermoed dat er 

sabotage is gepleegd, alsmede voor het inspecteren van vliegtuigen op verborgen wapens, 

explosieven of andere gevaarlijke tuigen, wanneer er een gegrond vermoeden bestaat dat het 

vliegtuig het voorwerp kan zijn van een daad van onwettige inmenging. De controlelijst bevat, ter 

ondersteuning, richtsnoeren voor de passende maatregelen die moeten worden genomen wanneer 

een bom of een verdacht voorwerp wordt gevonden, alsmede informatie over de vliegtuigspecifieke 

"least-risk bomb location" indien die door de houder van het typecertificaat is verstrekt. 

 

OPS 1.1255 

Beveiliging van de cockpit 

 

(a) In alle vliegtuigen die zijn uitgerust met een cockpitdeur, moet het mogelijk zijn deze deur af 

te sluiten en moeten voor de autoriteit aanvaardbare middelen of procedures worden verstrekt 

of ingesteld aan de hand waarvan het cabinepersoneel het cockpitpersoneel op de hoogte kan 

brengen van verdachte activiteiten of inbreuken op de veiligheid in de cabine. 
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(b) Vliegtuigen met een maximale gecertificeerde startmassa van meer dan 45 500 kg of met een 

maximale goedgekeurde configuratie voor meer dan 60 passagierszitplaatsen dienen te zijn 

voorzien van een goedgekeurde cockpitdeur die kan worden afgesloten en geopend vanaf elke 

pilotenpost en die voldoet aan de toepasselijke retroactieve luchtwaardigheidsvoorschriften. 

De deur moet zodanig zijn ontworpen dat zij noodprocedures niet hindert, zoals vereist door 

de toepasselijke retroactieve luchtwaardigheidsvoorschriften. 

 

(c) In alle vliegtuigen die zijn uitgerust met een cockpitdeur overeenkomstig subparagraaf b): 

 

(1) moet deze deur vóór het starten van de motoren voor de start worden gesloten, en wordt 

zij afgesloten indien de veiligheidsprocedure dat voorschrijft of de gezagvoerder dat 

verlangt, totdat de motoren worden uitgeschakeld na de landing, behalve wanneer 

bevoegde personen de cockpit willen betreden of verlaten, overeenkomstig het nationale 

beveiligingsprogramma voor de luchtvaart. 

 

(2) wordt in de nodige middelen voorzien om vanaf iedere pilotenpost toezicht te houden 

op de zone buiten de cockpit, voorzover dat nodig is ter identificatie van personen die 

om toegang tot de cockpit verzoeken en om verdacht gedrag of een mogelijke dreiging 

op te merken. 

 

________________________ 
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I. Inleiding 

 

In het kader van de medebeslissingsprocedure (artikel 251 VEG) heeft de Raad op 9 maart 2006 

zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld inzake het gewijzigde voorstel van de Commissie 

voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) 

nr. 3922/91 van de Raad inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve 

procedures op het gebied van de burgerluchtvaart (EU-OPS). 

 

Doel van het voorstel is met name de door de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten opgestelde 

niet-bindende JAR-OPS (Joint Aviation Requirements - Operational Standards) in bindend 

EU-(Gemeenschaps)recht om te zetten. Daarom wordt vaak naar de voorgestelde verordening 

verwezen met de benaming "EU-OPS"-verordening. 

 

Het oorspronkelijke verordeningsvoorstel werd in maart 2000 door de Commissie ingediend. Na de 

eerste lezing in het Europees Parlement in januari 2001 en in het licht van de besprekingen in de 

Raadsinstanties heeft de Commissie in februari 2002 een gewijzigd voorstel ingediend. 

 

Het Europees Parlement was van oordeel dat dit gewijzigd voorstel wezenlijk verschilde van het 

oorspronkelijke Commissievoorstel en besloot om in eerste lezing een tweede advies uit te brengen. 

Zoals de rapporteur, de heer Brian Simpson, in september 2002 had voorgesteld, heeft het Europees 

Parlement slechts één amendement ingediend; het betrof wel een inhoudelijk amendement 

betreffende vliegtijdbeperkingen. 

 

Na de indiening van dit amendement en in het licht van de werkzaamheden van de Raad en zijn 

instanties met betrekking tot de bepalingen inzake cabinepersoneel, heeft de Commissie in 

februari 2004 een herzien gewijzigd voorstel voor de "EU-OPS"-verordening ingediend. 

 

Op 10 december 2004 heeft de Raad (Vervoer, Telecommunicatie en Energie) een partieel politiek 

akkoord bereikt over het herziene gewijzigde voorstel. Dit partieel akkoord had betrekking op de 

artikelen, alsmede op subdeel O (cabinepersoneel) en subdeel Q (vliegtijdbeperkingen) van 

bijlage III. 
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De Raadsinstanties hebben in juni 2005 een akkoord bereikt over de rest van bijlage III, waaronder 

de subdelen A tot en met N en de subdelen P, R en S. 

 

Na de bijwerking van de volledige tekst door de juristen/vertalers kon de Raad zijn gemeen-

schappelijk standpunt vaststellen. Bij het vaststellen van dat standpunt heeft de Raad naar behoren 

rekening gehouden met het advies van het Europees Parlement in eerste lezing. 

 

De Raad heeft ook nota genomen van het advies van het Economisch en Sociaal Comité. 

 

II. Analyse van het gemeenschappelijk standpunt 

 

1. Algemeen 

 

De Raad kon in grote lijnen instemmen met het Commissievoorstel. Op een aantal punten heeft de 

Raad evenwel besloten tot wijziging van de tekst, in het algemeen om deze duidelijker, eenvoudiger 

en begrijpelijker te maken. 

 

Wat de artikelen betreft, heeft de Raad enkele wijzigingen aangebracht in de soepelheidsbepalingen 

in artikel 8. Met name in lid 4 van dat artikel heeft de Raad voorzien in een ruimere mogelijkheid, 

voor de lidstaten, om bepalingen betreffende bepaalde OPS vast te stellen of te handhaven totdat op 

wetenschappelijke kennis en beste praktijken gebaseerde communautaire voorschriften zijn 

vastgesteld. 

 

In artikel 8 bis heeft de Raad besloten dat de bepalingen van subdeel Q (vliegtijdbeperkingen) en, in 

voorkomend geval, subdeel O (cabinepersoneel) van deel III uiterlijk drie jaar na de inwerking-

treding van deze verordening aan een wetenschappelijke en medische evaluatie moeten worden 

onderworpen. De Raad heeft besloten deze evaluatie te laten verrichten door het Europees 

Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). De Raad heeft ook besloten dat het 

EASA de Commissie moet bijstaan bij het voorbereiden van voorstellen tot wijziging van de 

toepasselijke technische bepalingen van subdeel Q. 
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De Raad heeft besloten dat, gezien de tijd die nodig is voor aanpassing aan de nieuwe technische 

voorschriften, de lidstaten met de toepassing van bijlage III van start moeten gaan 18 maanden na 

de inwerkingtreding van deze verordening (en niet 6 maanden na de inwerkingtreding, zoals 

voorgesteld door de Commissie). 

 

In bijlage III heeft de Raad enkele wijzigingen aangebracht om de tekst volledig gelijk te trekken 

met JAR-OPS 1, amendement 8, en om de Commissietekst duidelijker en nauwkeuriger te maken. 

 

De Raad is zich ervan bewust dat, gezien de technische vooruitgang, de veranderende omstandig-

heden en de tijd die nodig was voor de bijwerking van de tekst na het politiek akkoord, de tekst van 

bijlage III al bij de vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt op sommige punten zou 

kunnen worden verbeterd. Aangezien het een zeer lange tekst betreft, is het voorts mogelijk dat 

sommige verwijzingen nog gecorrigeerd moeten worden. De Raad vond evenwel dat de werkzaam-

heden met betrekking tot deze tekst op een bepaald moment moesten worden afgerond. De Raad 

heeft daarom met tevredenheid kennis genomen van de mededeling van de Commissie dat de 

Commissiediensten zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van de verordening de tekst verder 

zullen verbeteren en bijwerken volgens de comitéprocedure, en dat de Commissie de reeds door 

sommige lidstaten ingediende wijzigingsvoorstellen zorgvuldig zal bestuderen. 

 

2. Amendementen van het Parlement 

 

Het advies van het Europees Parlement van 3 september 2002 betrof de opneming in de tekst van 

één inhoudelijk amendement, dat betrekking had op de vliegtijdbeperkingen. De Commissie besloot 

de tekst van dit amendement, zij het in licht gewijzigde vorm, in haar herziene gewijzigde voorstel 

op te nemen. De Raad kon zich ook vinden in het amendement van het Europees Parlement, maar 

besloot geringe verfijningen in de tekst aan te brengen om deze beter te doen aansluiten bij de 

sociale en economische werkelijkheid van de huidige luchtvaartwereld en om de betekenis van 

sommige bepalingen te verduidelijken. 
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III. Conclusie 

 

De Raad vindt de tekst van zijn gemeenschappelijk standpunt passend en evenwichtig. De Raad 

wijst erop dat het amendement dat het Europees Parlement in eerste lezing heeft voorgesteld, 

integraal in de tekst is opgenomen, met enkele kleine verfijningen. De Raad is derhalve van mening 

dat het doel van het amendement van het Europees Parlement met de tekst van zijn gemeen-

schappelijk standpunt is bereikt. 

 

De Raad dringt er bij het Europees Parlement op aan in te stemmen met de huidige tekst van het 

gemeenschappelijk standpunt, zodat de verordening spoedig in werking kan treden. In dit verband, 

en met name met betrekking tot subdeel Q (vliegtijdbeperkingen) en, waar nodig, met betrekking tot 

subdeel O (cabinepersoneel) van bijlage III, wordt het Europees Parlement verzocht er rekening 

mee te houden dat deze subdelen binnenkort aan een door het EASA uit te voeren wetenschap-

pelijke en medische evaluatie zullen worden onderworpen. 
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Verklaring van de Zweedse delegatie 

 

Zweden onderschrijft de inhoud van alle subdelen van het verordeningsvoorstel, behalve subdeel Q. 

Volgens Zweden is het niet voldoende duidelijk dat de toepassing van de bepalingen aangaande 

vliegtijdbeperkingen een passende geharmoniseerde luchtveiligheid garandeert. 

 

Daarom heeft Zweden besloten zich van stemming te onthouden. 

 

__________________ 
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2000/0069 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT 

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 
 

over het 
 

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 

Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad van 16 december 1991 inzake de 
harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied 

van de burgerluchtvaart (EU-OPS) 

Achtergrond 

Verzending van het voorstel naar het Europees Parlement en 
de Raad 
(document COM(2000)[121] def. – [2000]/[0069]COD) 

[24 maart 2000] 

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité [19 oktober 2000] 

Eerste advies van het Europees Parlement, eerste lezing [18 januari 2001] 

Verzending van het gewijzigd voorstel naar het Europees 
Parlement en de Raad 
(document COM(2002)[30] def. – [2000]/[0069]COD) 

[4 februari 2002] 

Tweede advies van het Europees Parlement, eerste lezing [3 september 2002] 

Verzending van het herziene gewijzigde voorstel naar het 
Europees Parlement en de Raad 
(document COM(2004)[73] def. – [2000]/[0069]COD) 

[12 februari 2004] 

Gedeeltelijk politiek akkoord van de Raad (gekwalificeerde 
meerderheid) 

[10 december 2004] 

Goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt [9 maart 2006] 

1. DOEL VAN HET COMMISSIEVOORSTEL 

1.1. Bij de voorbereiding van het tweede pakket wetgeving over de liberalisering van de 
luchtvaart in 1989 zijn de Raad en de Commissie overeengekomen dat het 
luchtvervoersbeleid van de Gemeenschap ook betrekking moet hebben op de 
harmonisatie van het regelgevingskader voor de burgerluchtvaart teneinde een hoog 
niveau van veiligheid van de luchtvaart te behouden en eerlijke mededinging 
tussen luchtvervoerders te garanderen. Met het oog op de opstelling en bijwerking 
van geharmoniseerde regels voor het ontwerp, de bouw, de exploitatie en het 
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onderhoud van luchtvaartuigen, en voor het personeel en de organisatie die bij deze 
taken zijn betrokken, heeft de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de 
Raad van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en 
administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart aangenomen. 

1.2. In maart 2000 heeft de Commissie aan de Raad voorgesteld deze verordening te 
wijzigen zodat ze ook betrekking heeft op exploitatieregels die zijn opgesteld om te 
garanderen dat de exploitatie van luchtvaartuigen in voldoende veilige 
omstandigheden plaatsvindt1. Deze regels zijn van toepassing op luchtvervoerders en 
zijn gebaseerd op regels die eerder al door de Gezamenlijke Luchtvaartautoriteiten 
(Joint Aviation Authorities, JAA)2 zijn opgesteld. 

1.3. Aangezien dit eerste voorstel tot wijziging van Verordening 3922/91 in de Raad 
werd opgehouden, heeft de Commissie in februari 2004 een gewijzigd voorstel tot 
wijziging van Verordening 3922/91 ingediend, waarin met name rekening is 
gehouden met de opmerkingen die tijdens de behandeling van het eerste voorstel in 
de Raad en het Parlement werden gemaakt. 

1.4. Het nieuwe voorstel van de Commissie bevatte minimumeisen3 voor 
cabinepersoneel, dat voortaan over een vergunning moet beschikken, zoals reeds het 
geval is in de Verenigde Staten en zoals werd gevraagd door het betrokken personeel 
en een gedeelte van de sector. Aangezien deze minimumeisen de op het personeel 
toepasselijke normen verstrengen, helpen ze de veiligheid van de luchtvaart 
verbeteren. Bovendien bevorderen ze de mobiliteit van het personeel in een volledig 
geliberaliseerde luchtvervoersmarkt. 

1.5. Het nieuwe voorstel van de Commissie had ook betrekking op een regeling inzake 
de vlucht- en diensttijdbeperkingen en de rusttijden (flight time limitation, 
FTL), zoals gevraagd door het Europees Parlement, dat zich zorgen maakte over de 
nationale verschillen op dit punt. Beroepsverenigingen van piloten en diverse 
luchtvaartmaatschappijen leveren al geruime tijd kritiek op deze verschillen, die de 
veiligheid in het gedrang brengen en de mededinging verstoren: 

– uit verscheidene onderzoeken naar luchtvaartongevallen is gebleken dat 
vermoeidheid van het personeel mede aan de basis lag van het ongeval; 

                                                 
1 Deze exploitatieregels hebben betrekking op de vergunningen voor exploitanten, de exploitatie en het 

onderhoud van luchtvaartuigen en de opleiding van de bemanning. 
2 De Gezamenlijke Luchtvaartautoriteiten is een vereniging van de nationale luchtvaartautoriteiten van 37 

Europese landen, inclusief de 25 EU-lidstaten, die is opgericht om geharmoniseerde eisen voor de 
veiligheid van de luchtvaart op te stellen. 

3 De lidstaten mogen deze minimumeisen aanvullen door strengere eisen vast te stellen. In het geval van 
cabinepersoneel hebben de minimumeisen betrekking op leeftijd, fysieke paraatheid en 
beroepsopleiding. 
In een minimumeis kan bijvoorbeeld een minimuminhoud voor een opleiding of een minimumleeftijd 
worden vastgesteld. De lidstaten mogen echter strengere regels opstellen (ze mogen een langere 
opleiding eisen of de leeftijdsgrens verhogen). In een minimumeis kunnen ook minimumrusttijden voor 
de bemanning worden vastgesteld, die door de lidstaten mogen worden verhoogd maar niet verlaagd, of 
een maximumvluchttijd. De lidstaten mogen in hun nationale regels de maximumvluchttijd beperken, 
maar niet verlengen. 
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– de nationale vluchttijdregelingen zijn in sommige gevallen niet streng genoeg en 
staan toe dat luchtvaartmaatschappijen hun personeel te lange werktijden 
opleggen, wat ten koste gaat van de veiligheid en van maatschappijen die aan 
strengere regels zijn onderworpen. 

In het voorstel van de Commissie zijn de bepalingen inzake vluchttijden voorgesteld in de 
vorm van minimumeisen. Het staat de lidstaten vrij strengere regels op te leggen. Anderzijds 
zijn de bepalingen van het voorstel voldoende flexibel om rekening te houden met specifieke 
nationale situaties. 

2. COMMENTAAR OP HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

2.1. De Raad merkt in zijn gemeenschappelijk standpunt op dat de door het Parlement 
voorgestelde wijziging volledig is aanvaard, met enkele kleine wijzigingen. De 
Commissie is het ermee eens dat de tekst van het gemeenschappelijk standpunt door 
deze kleine wijzigingen garandeert dat het door het Parlement nagestreefde doel 
wordt bereikt. 

2.2. Door akkoord te gaan met het gemeenschappelijk standpunt van de Raad aanvaardt 
de Commissie de bereidheid van de Raad om in te stemmen met de belangrijkste 
beginselen van het voorstel van de Commissie. Op sommige punten heeft de Raad de 
tekst evenwel gewijzigd om deze eenvoudiger en duidelijker te maken en om de 
leesbaarheid ervan te vergroten. 

2.3. De Raad heeft met name de volgende wijzigingen aangebracht in de artikelen:  

– De Raad heeft enkele wijzigingen aangebracht in de in artikel 8 vastgestelde 
bepalingen inzake flexibiliteit; het in lid 4 van dat artikel vastgestelde recht van de 
lidstaten om bepalingen inzake een zeer beperkt aantal OPS (technische eisen en 
administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart) goed te keuren 
of in stand te houden, wordt uitgebreid totdat op wetenschappelijke kennis en 
beste praktijken gebaseerde communautaire voorschriften zijn vastgesteld. De 
Commissie beschouwt dit als een aanvaardbaar compromis, met name omdat de 
middelen voor de naleving op dit gebied kunnen variëren zonder dat dit 
noodzakelijk een gevaar voor het veiligheidsniveau inhoudt. Bovendien heeft de 
Commissie een nieuw voorstel ingediend4, waarin onder meer het Europees 
Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) de taak krijgt 
uitvoeringsregels op te stellen op al deze gebieden. 

– In artikel 8bis stelt de Raad dat uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van de 
verordening een wetenschappelijke en medische evaluatie van de bepalingen van 
subdeel Q (Beperking van de vliegtijden) en in voorkomend geval subdeel O 
(Cabinepersoneel) van bijlage III moet worden uitgevoerd. Voorts is in het 
gemeenschappelijk standpunt van de Raad bepaald dat deze taak en de opstelling 
van voorstellen tot wijziging van de toepasselijke technische voorschriften van 

                                                 
4 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van 

Verordening (EG) nr. 1592/2002 van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het 
gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de 
luchtvaart (document COM(2005)[579] def. - [2005]/[0228]COD). 
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subdeel Q moet worden toevertrouwd aan het Europees Agentschap voor de 
veiligheid van de luchtvaart (EASA). Dit is aanvaardbaar voor de Commissie, 
temeer daar dit strookt met haar parallelle initiatief om de bevoegdheden van het 
Agentschap uit te breiden (zie hierboven). 

– Gezien de tijd die nodig is voor de aanpassing aan de nieuwe technische regels, 
stelt de Raad dat de lidstaten bijlage III met ingang van 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening moeten toepassen (in plaats van 6 
maanden na de inwerkingtreding, zoals voorgesteld door de Commissie). De 
Commissie kan dit compromis aanvaarden. 

– De Raad heeft enkele wijzigingen aangebracht in bijlage III zelf, teneinde de tekst 
duidelijker en preciezer te maken en volledig in overeenstemming te brengen met 
JAR-OPS 1, wijziging 8. Dit is eveneens aanvaardbaar voor de Commissie. 

2.4. De Commissie gaat akkoord met de in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad 
uitgedrukte mening dat bepaalde punten van bijlage III nu reeds kunnen worden 
verbeterd. Gezien het lange interinstitutionele overleg dat nodig was om het eens te 
raken over de definitieve versie van de huidige tekst staat men in de moderne 
luchtvaart ondertussen immers al verder met bepaalde technieken en zijn bepaalde 
omstandigheden al gewijzigd. De langdurige werkzaamheden hebben echter 
voldoende resultaten opgeleverd om dit lijvige document in zijn huidige vorm 
definitief aan te nemen. 

2.5. De Commissie herhaalt dat haar diensten, zo snel mogelijk na de inwerkingtreding 
van de verordening, de tekst verder zullen verfijnen en bijwerken via de 
comitéprocedure, waarbij zij zorgvuldig rekening zullen houden met de proactieve 
voorstellen tot wijziging die al door sommige lidstaten zijn gedaan. 

Conclusies 

De Commissie stelt vast dat het op 9.3.2006 aangenomen gemeenschappelijk standpunt in 
grote lijnen spoort met het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing. De 
Commissie apprecieert ook dat het delicate en evenwichtige compromis in de tekst van de 
Raad werd voorafgegaan door uitvoerige besprekingen. Zij kan het gemeenschappelijk 
standpunt dan ook aanvaarden. 

VERKLARING VAN DE COMMISSIE 

Naar aanleiding van de goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt heeft de 
Commissie samen met de Raad een verklaring afgelegd (zie bijlage). 
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BIJLAGE 

Verklaring van de Commissie en de Raad betreffende artikel 8bis 

De Commissie heeft bij het Europees Parlement en de Raad een voorstel ingediend tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van gemeenschappelĳke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot 
oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA), 
teneinde de werkingssfeer van deze verordening uit te breiden tot luchtvaartactiviteiten en tot 
de afgifte van vergunningen voor vliegtuigbemanningen. Een beslissing over dit voorstel zal 
EASA in staat stellen de in artikel 8bis vermelde evaluatie uit te voeren. De Raad zal 
voorrang geven aan de behandeling van dit voorstel. 
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