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voor de
kleine luchtvaart

ln de vorige editie van Safety@LVNL introduceerden wij 'SaÍety on Tour',
I de Safety Sessies op locatie voor vliegclubs en vliegscholen in de kleine
luchtvaart. Doel is het vergroten van awareness in de kleine luchtvaart
over de dienstverlening van LVNL in het algemeen en van het FIC in het
bijzonder. 0p het moment van schrijven zijn we drie avonden 'on Tour'ge-
weest. Samen met Rotterdam-VKL Mark Koudstaal trapten we af bij Vlieg-
club Rotterdam. Vervolgens werden we twee weken later in Hilversum
ontvangen, waar vliegers van Vliegschool Hilversum, Aeroclub Hilversum
Amsterdam (ACHA) en Dwarf aanwezig waren. De week erop waren we te
gast op Lelystad bij Vliegclub Flevo en KLM Aeroclub. Met deze drie ses-
sies hebben we bijna 200 vliegers weten te bereiken.

UITT€G €N DISCUSSIE
Per sessie geven we een interactieve presentatie waarin de volgende
onderwerpen worden behandeld:
. Algemene introductie van LVNL, taken en verantwoordeli jkheden;
. Amsterdam FlCl we schetsen een beeld van het werk op deze positie;
. SaÍetV - statistieken, uit leg over ons interne voorvallenonderzoek en

Just Culture;
.  Geanonimiseerdevoorbeeldenvanairspaceinf r ingements,

verkeerd transpondergebruik;
. Best Practices: aandachtspunten die wij aan de vliegers wil len mee-

geven;
. Vragen/ Discussie: voorafgaand aan elke avond kunnen vragen wor-

den gesteld, die door ons ti jdens de sessie worden beantwoord.
Uiteraard woÍdt ook ti jdens de presentatie deze mogeli jkheid gebo-

den en gaan we in discussie over de onderwerpen die behandeld zijn.

Safety Sessies FIC

FEEDBACK
De reacties die we na aÍloop van de vliegers kregen waren zeer positief.

De avonden werden als leuk en leerzaam eÍvaren. Met name het laten
zien van geanonimiseerde radarbeelden van airspace infringements
maakte dat dit onderweÍp ontzettend begon te leven in het publiek.
Men zag wat de impact van zo'n incident kan zijn op het operationele
proces. Voor ons is dit een ideale manier om awareness te creëren. Ook
kregen we te horen dat de informele manier van presenteren Bewaar-
deerd werd: dit leidde tot een open dialoog en een goede sfeer. Kortom,
afgaand op de reacties van het publiek hebben we bereikt wat we van
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tevoren wilden nameli jk:
.  BenaderbaaÍ zi jn voor General Aviat ion (GA)-vl iegers;
. Een goed beeld creëren van taken en veÍantwoordel i jkheden van het

Frc;
.  De impact van onder andere airspace infr ingements op de operatie

laten zien;
. Bi jdragen aan de safety cultuur in de kleine luchtvaart.
Na aÍloop werd bi j  al le sessies onder het genot van een hapje en een
drankje nog even nagepÍaat. De door ons meegebrachte LVNL-goodies in
de vorm van petjes, sleutelhangers en USB-sticks vonden gretig aÍtrek.

KRITISCHE VRAGEN

Met veel ervaren VFR-vl iegers (en sommigen tevens verkeersvl ieger),
hadden we een mondig publ iek. Er kwamen veel praktische vÍagen over
radiotelefonie, luchtruimstructuur en procedures, Veel vl iegers waren
verbaasd dat we graag wil len dat ze bi j  FIC oproepen als er over land
gevlogen wordt. Men denkt dat wi j  te druk zi jn met het hel ikopterverkeer
en de GA als een last ervaren. Ook is er verwarring doordat DutchMil
regelmatig geen f l ight information levert en vl iegers dus geen antwooÍd
kri jgen bi j  hun FlC. Er wordt dan soms opgeroepen bi j  Amsterdam, maar
wij  leveren geen f l ight information buiten ons werkgebied, We hebben
uitgelegd dat DutchMil kampt met een personeelstekort en zi j  geen aparte
FIC-verkeersleiders hebben, in tegenstel l ing tot LVNL. Verder kunnen we
natuuÍl i jk weinig zeggen over de buren, maar hebben wel de hoop
uitgesproken dat met de co-locatie de l i jnt jes korter worden en dit  de
d iens tver len ing  ten  goede za l  komen.

Er kwamen veel kÍ i t ische opmerkingen over NOTAMs. Het door te lezen
bullet in met de vele berichten, zonder logische indel ing of kaart jes, maakt
de vluchtvoorbereiding niet eenvoudig. €r zi jn een aantal apps die dit  mak-
kel i jker maken, maar er is geen universele of off iciële app.Ook de activatie
van restr icted/danger area's wordt steeds ingewikkelder en onduidel i jker.
Er is vraag naar een Europees, digitaal NOTAM-systeem wat eenvoudig en
voor iedereen toegankeli jk is.

Harmonisatie op internationaal niveau is een onderweÍp wat vaak voorbi j
kwam. Over het algemeen heeft het FIC in onze buurlanden wettel i jk
dezelÍde duty of care, maaÍ wordt het anders ingevuld. Bi j  Fl ight InÍorma-
t ion in Duitsland wordt de vl ieger veel meer aan het handje genomen dan
hier. De Engelsen leveren'basic service'.  waarbi j  het verkeer niet geïden-

t i f  iceerd hoeft te zi jn en geen traff ic information kri jgt.  Maar ze kennen
ook'traÍf ic service'(vergel i jkbaar met de werkwijze bi j  Amsterdam FIC)
en 'deconfl ict ion service' ( lFR klasse G). De regels voor het f i len van vl ieg-
p lannen z i jn  ook  versch i l lend  tussen de  landen.

N U  V C R D E R

We merken dat er in de kleine luchtvaartsector duidel i jk behoefte is aan
dit soort informatiesessies door LVNL. Hierbi j  speelt mee dat ook in de
kleine luchtvaart,  vl iegclubs en -scholen verpl icht worden om binnen hun
Safety Management System (SMS) aan safety promotion te doen. Deze
presentaties zi jn daar natuurl i jk een uitgelezen kans voor. Ook voor LVNL
zijn de voordelen duidel i jk, Van col lega's op het FIC horen we al dat VFR-
verkeer vaker opÍoept en uit luistert en ook nog met exact de radiotele-
fonie en informatie die we graag horen, Deze zomer zal bl i jken of het aan-
tal incidenten met VFR-verkeer afneemt. En als een vl ieger toch zonder
klaring gecontroleerd luchtruim invl iegt of een niet-werkende transponder
aan boord heeft,  dan hopen we dat we hem gewoon op de 124.3 MHz
kunnen bere iken.

In de komende periode worden er in ieder geval nog Safety Sessies
gehouden op  v l iegve ld  Teuge en  b i j  de  AOPA F ly - ln  op  Midden Zee land.
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Voorkomen Infringements
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