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over de omzetting van vliegvergunningen in Europa

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat de omzetting van vliegvergunningen (van JAR naar EASA-FCL) 
indruist tegen de vier in de Verdragen verankerde vrijheden en de concurrentie in de 
binnenlandse vliegsector ondermijnt, met name wat betreft "bijlage II"-vliegtuigen. Hij wil 
dan ook dat er een einde komt aan deze praktijk.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

"Krachtens Verordening (EG) nr. 216/20081 kan de Commissie technische voorschriften 
vaststellen op het gebied van luchtvaartveiligheid, waarvan kwesties met betrekking tot de 
bemanning deel uitmaken. Deze verordening stoelt op twee belangrijke doelstellingen: het 
opzetten en in stand houden van een hoog uniform veiligheidsniveau in de burgerluchtvaart in 
de EU, dat bijdraagt tot het vergemakkelijken van het vrije verkeer van goederen, personen en 
organisaties voor opleiding van piloten in de interne markt, en het waarborgen dat de lidstaten 
voldoen aan de verplichtingen uit hoofde van de voorschriften van de Internationale 

                                               
1 Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling 
van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees 
Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening 
(EG) nr. 1592/2002 en richtlijn 2004/36/EG, PB L 79 van 19.3.2008, blz. 1.
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Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).

Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van 
technische voorschriften en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van 
burgerluchtvaartuigen1, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 290/20122, is gebaseerd op 
een technisch advies van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart 
(EASA). Dit advies bevat grotendeels een weergave van de normen die doorgaans worden 
toegepast in de lidstaten en die eerder door de ICAO en de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten 
(JAA) op het gebied van bemanning zijn ontwikkeld (hierbij zij erop gewezen dat 
Verordening (EEG) nr. 3922/913 betrekking heeft op luchtvaartactiviteiten en niet de 
bemanning). Over deze verordening van de Commissie, zoals over alle regelgeving op het 
gebied van luchtvaartveiligheid, heeft een uitgebreide raadplegingsprocedure plaatsgevonden; 
alle belanghebbenden zijn verzocht hieraan een bijdrage te leveren. Ook de Raad en het 
Europees Parlement zijn geraadpleegd. Alle relevante wetgeving met betrekking tot de 
luchtvaartveiligheid is te vinden op: http://easa.europa.eu/regulations/regulations-
structure.php.

Met betrekking tot historische vliegtuigen voorziet bijlage II van Verordening (EG) 
nr. 216/2008 in een vrijstelling voor oudere en historische vliegtuigen van de eisen van 
Verordening (EG) nr. 216/2008, mits zij niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Deze toestellen zijn door de Europese wetgevers vrijgesteld van de in Verordening (EG) 
nr. 216/2008 gestelde eisen, en het is aan elke lidstaat om te beslissen wat voor soort 
bevoegdheidsbrevet nodig is om met dit soort vliegtuigen te vliegen. Dat kan een bestaand 
nationaal brevet zijn, dat al of niet conform is aan de internationale normen van de ICAO, of 
een brevet in overeenstemming met de toekomstige eisen van de EU-bewijzen van 
bevoegdheid voor cockpitpersoneel (FCL) van Verordening (EU) nr. 1178/2011.

Als het gaat om de vernieuwing van de geldigheid of de verlenging van een vliegbrevet 
volgens deel FCL op basis van vlieguren op "bijlage II"-vliegtuigen, wordt deze mogelijkheid 
niet direct uitgesloten door deel FCL. Maar daar dit een zeer bijzonder geval is, met 
betrekking tot vliegtuigen die vallen onder nationale regelingen, moeten de afzonderlijke 
lidstaten hierover een beslissing nemen. De EASA zal deze open vraag toevoegen aan de lijst 
van onderwerpen die in de toekomst besproken en verhelderd moeten worden.

Conclusie

De huidige regels zijn gebaseerd op eerder bestaande Joint Aviation Requirements voor 
vliegbrevetten voor cockpitpersoneel (JAR FCL).

Bijlage II sluit historische vliegtuigen uit van de eisen van Verordening (EG) nr. 216/2008, 
maar de EASA is momenteel op zoek naar de mogelijkheid van verlenging en hernieuwde 
afgifte van vliegbrevetten volgens deel FCL op basis van vlieguren op "bijlage II"-

                                               
1 PB L 311 van 25.11.2011, blz. 1.
2 PB L 100 van 5.4.2012, blz. 1
3 Verordening (EEG) nr. 3922/91 van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en 
administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart, PB L 373 van 31.12.1991, blz. 4.
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vliegtuigen."


