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Per e-mail:  
 
 

Lelystad, 7 januari 2023 
 
Geachte heer ,  
 
Namens de Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), de Koninklijke Nederlandse Vereniging 
voor Luchtvaart (KNVvL) en de Netherlands Association of Commercial Aviation (NACA), berichten wij 
u als volgt naar aanleiding van uw voorstel tot het instellen van een RMZ onder de Schiphol TMA 1. 
 
Laat er geen misverstand over bestaan: de aan de orde zijnde problematiek (luchtruimschendingen) 
nemen wij zeer serieus. Wij zullen ons gezamenlijk met uw organisatie en andere relevante instanties 
blijven inzetten voor het terugdringen ervan.  
 
Daarnaast blijven wij ons inzetten voor een beter (minder complex) luchtruim, dat meer ruimte biedt 
aan de General Aviation. Het Nederlands luchtruim is gedateerd en nodeloos complex. Als het gaat 
om het moderniseren van het luchtruim worden in ons land – ondanks de technologische 
vooruitgang op het gebied van (precisie)navigatie – al jaren geen stappen gezet. Wij hebben op dat 
vlak, vooralsnog zonder enig resultaat, al veel voorstellen ingediend, zowel in het kader van het 
programma Luchtruimherziening als in het kader van de overleggen die wij met uw organisatie 
voeren. 
 
Op basis van wat ons in het najaar van 2022 is medegedeeld over de voorkeursbeslissing 
luchtruimherziening krijgen wij niet de indruk dat het qua luchtruimstructuur voor de General 
Aviation beter zal worden. Daarnaast heeft uw organisatie onze vrijheden beperkt door het kruisen 
van de CTR Schiphol voor VFR-verkeer vrijwel onmogelijk te maken. Voorts wordt ons voorgehouden 
dat verdere beperkingen van VFR-verkeer om meerdere redenen (luchtruimschendingen, TCAS RA’s, 
wake turbulence) voor LVNL niet uitgesloten zijn. Voorstellen om de ondergrens van de Schiphol 
TMA op te hogen in sectoren waar dit mogelijk en wenselijk is zijn tot op heden steeds terzijde 
geschoven. 
 
De Frequency Monitoring Codes (FMC) zijn op ons initiatief ingevoerd. Daarbij is op voorhand door 
LVNL nadrukkelijk gesteld dat als de introductie van FMC niet tot een significante afname van het 
aantal luchtruimschendingen zou leiden, verdere stappen zouden worden gezet. Wij hebben 
voorstellen gedaan om slimmer gebruik te maken van FMC, maar op die voorstellen gaat uw 
organisatie in het geheel niet in.  
LVNL heeft naar onze mening FMC door de minimale invulling nooit een serieuze kans gegeven. FMC 
lijkt slechts een tussenstap te zijn naar het introduceren van een uitluisterplicht. Wij vrezen dat het 
uiteindelijke doel is de Schiphol CTR/TMA alleen nog maar verder uit te breiden ten nadele van het 
VFR-verkeer.  
 
Hoewel iedere schending er één te veel is, achten wij het voor de bestrijding van groot belang 
genuanceerd te kijken naar de ernst, de aard en de oorzaak van de schendingen. Maatregelen  
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moeten proportioneel zijn en vooral het gewenste effect hebben. Uw organisatie stelt dat het aantal 
luchtruimschendingen niet afneemt. Door hulpmiddelen worden luchtruimschendingen sinds enige 
tijd eenvoudiger gedetecteerd; men is in het algemeen alerter geworden op schendingen. Niet 
uitgesloten is dat – anders dan het aantal door u waargenomen luchtruimschendingen – het aantal 
feitelijke luchtruimschendingen wel afneemt.  
 
Op ons verzoek zijn hot spots in kaart gebracht teneinde per hot spot op casuïstische wijze te 
analyseren waarom nu specifiek daar luchtruimschendingen plaatsvinden, zodat per hot spot 
effectief maatwerk kan worden toegepast. Daaraan is helaas nog geen verdere invulling gegeven.  
 
Gebleken is dat acties vanuit uw organisatie positief hebben bijgedragen aan het terugdringen van 
luchtruimschendingen bij Lelystad. Wij hebben geopperd de lessons learned toe te passen op andere 
hot spots. Het is ons niet bekend of hieraan gevolg is gegeven. 
 
Voor ons is niet inzichtelijk op welke wijze het instellen van een RMZ in de praktijk gaat bijdragen aan 
het voorkomen van luchtruimschendingen. Gaan controllers van het FIC (pro)actief vliegers 
waarschuwen? Zo ja, op welk moment? Veel vliegers roepen (onder de Schiphol TMA 1) Amsterdam 
Information reeds op. Kunt u inzichtelijk maken dat door ingrijpen van FIC-controllers vliegers die wel 
oproepen geen luchtruimschendingen begaan? Dat zou een bruikbare indicatie kunnen zijn. 
 
Het instellen van een RMZ draagt negatief bij aan de complexiteit en de toegankelijkheid van het 
luchtruim. U hebt het over een ‘buffer’. Dat impliceert dat een deel van het luchtruim dat nu nog vrij 
toegankelijk is, van geval tot geval, zal worden ingeperkt. Het binnenvliegen van een RMZ kan niet 
zonder het tot stand brengen van tweezijdig radiocontact. Vliegers die niet beschikken over een RT-
bevoegdheid hebben geen toegang tot een RMZ. Kortom, er kleven voor de General Aviation nadelen 
aan het instellen van een RMZ. In het bijzonder geldt dat voor de ballonsport, de zweefvliegsport en 
voor activiteiten zoals para-gliding.  
 
Met de inzichten die wij nu hebben, betwisten wij dat het instellen van een RMZ onder de Schiphol 
TMA 1 de geschetste problemen zal oplossen.  
 
Wij stellen voor dat vliegers die onder de SPL TMA 1 vliegen nadrukkelijk(er) worden aangemoedigd 
contact op te nemen met Amsterdam Information en dat uw organisatie dan doet wat het 
voornemens is te doen in het geval een RMZ wel zou zijn ingesteld. Waar we ons dan op moeten 
focussen zijn de vliegers die geen toegevoegde waarde zien in het bewerkstelligen van tweezijdig 
radiocontact en vervolgens luchtruimschendingen begaan.  
 
En we moeten – met inachtneming van de lessons learned – door middel van maatwerk (waaronder 
ook het aanpassen van de luchtruimstructuur) oplossingen vinden voor de luchtruimschendingen ter 
hoogte van de geïdentificeerde hot spots.   
 
Wij vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben ingelicht. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mark Rademaker   Rembert Groenman   Tom van der Meulen 
AOPA Netherlands   KNVvL     NACA 


