Hèt ballonmagazine van Nederland en België

SUPPLEMENT BIJ BALLONSTOF MAGAZINE NAJAAR 2020

REGELGEVING BALLONVAREN
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BALL ONVAARTREGELGEVING

De regels rond ballonvaren zijn op Europees niveau afgestemd. Rond het brevet, de bedrijfsvoering, het
geven van instructie, het uitvoeren van ballonvaarten en het exploiteren van luchtballonnen zijn de
regels veranderd. Op 8 april 2019 is Part-BOP (Balloon Operations) actief geworden en Part-FCL (Flight
Crew Licensing) volgde op 8 april 2020. In diverse bijeenkomsten en in Ballonstof is daar aandacht aan
besteed. Daarnaast is per 24 maart 2020 ook Part-ML (Maintenance Light Aircraft) geactiveerd. Niet
iedereen zal door de bomen het bos nog kunnen zien. De regels rond ballonvaren, al dan niet EASAgerelateerd, zijn daarom onderstaand nog eens schematisch weergegeven, onderverdeeld in drie
hoofdcategorieën: Brevet, Exploitatie en Luchtballon. Het overzicht is een sterk vereenvoudigde
weergave van de heersende regelgeving en beoogt niet volledig te zijn. Bovendien is regelgeving aan
verandering onderhevig. De publicaties van de luchtvaartautoriteiten (o.a. op www.easa.europa.eu)
blijven leidend. Er kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend. Een digitale versie van deze
folder is te vinden op www.knvvl.nl/ballonvaren, www.ballonfederation.be en MijnKNVvL.

BREVET
BREVET Algemeen
HALEN

Bedrijfsmatig
Commercieel

Recreatief
Niet-commercieel

EASA kent één type brevet voor
ballonvaarders, het BPL (Balloon Pilot
Licence), voor vier Klassen
(heteluchtballon, gasballon, rozière
gas/hetelucht ballon en hetelucht airship)
en vier Groepen (A t/m D) o.b.v.
envelopgrootte. Nieuwe ballonvaarders
stromen in de laagste groep in: groep A,
tot 120K ft3. De min. leeftijd om examen
te mogen doen is 16 jaar. Om solo te
mogen varen moet je min. 14 jaar zijn. Na
het behalen van het examen mag je
uitsluitend recreatief varen.

Praktijk: eisen en examen

Met dit type brevet mag je:

Verder nog van
belang

Theorie:

‘Recreatief’ ofwel ‘niet-commercieel’
betekent dat er voor de vaart geen
geld mag worden ontvangen. Als
uitzondering mogen wel de kosten
die verband houden met de vaart
door alle inzittenden incl. piloot
worden gedeeld (cost-share flight).
Dit is toegestaan tot max. 4
personen (incl. piloot) aan boord en
de kosten hoeven niet in gelijke
verhouding verdeeld te worden.

Een Night Rating kan
worden toegevoegd
aan het brevet na 2
instructievaarten
met een FI en blijft
onbeperkt geldig.

Instructie- en examenvaarten
worden als ‘niet-commercieel’
beschouwd. Voor dit type vaarten
mag een vergoeding worden
gevraagd.

Voor een RT Rating
volg je een aparte
opleiding en examen.
Een RT rating blijft
onbeperkt geldig.

Met een commerciële rating mag je
tegen betaling passagiers
meenemen.

Alle opleidingen
vallen onder de
verantwoordelijkheid
van de DTO, conform
DTO trainingsprogramma en
richtlijnen.

De vakken Luchtvaartwetgeving,
Human Performance, Meteorologie en
Communicatie zijn voor de
vliegbrevetten BPL (ballonvaren), SPL
(zweefvliegen) en LAPL/PPL (vliegen)
identiek. Hier gelden vrijstellingen.
Daarnaast zijn er voor de ballonvaart
de vakken Uitgangspunten bij
vliegen/varen, Operationele
procedures, Vaarten & planning,
Algemene kennis van het luchtvaartuig en Navigatie. Binnen 24
maanden na het behalen van het
laatste theorie-examen moet het
praktijkexamen met goed gevolg zijn
afgelegd.

Praktijk:

Om een commerciële rating te kunnen
krijgen moet je min. 18 jaar zijn, 50 uren
als PIC en 50 take-offs/landingen
(vaarten) hebben gemaakt en een
positieve examenvaart hebben afgelegd
bij een examinator (FE), in
overeenstemming met de syllabus
Declared Training Organisation (DTO).

Om praktijkexamen te kunnen doen
moet je min. 12 vaarten/16 uur
instructie hebben gehad van een
Flight Instructor (FI) in groep A, 10
inflations, 20 take-offs & landingen
en min. 1 solovaart van 30 minuten
onder FI-supervisie. Voorafgaand aan
de solovaart dien je in bezit te zijn
van een geldig Medical. Je moet een
aanbeveling van de DTO (in de
praktijk: je bij de DTO aangesloten FI)
hebben, die 18 maanden geldig is. Een
LPE (Language Proficiency
Endorsement ofwel Engelse taaltest)
is voor ballonvaren niet verplicht.

Een Tether Rating
kan worden
toegevoegd aan het
brevet na 2 tetherinstructievaarten
Kosten die je mag doorrekenen zijn met een FI en wordt
de directe kosten, bijv. kosten voor met 1 tethervaart per
vergunningen, brandstof ballon en 48 maanden geldig
volgauto en evt. huur van de ballon, gehouden. Een
en een proportioneel deel van de
tether-rating is niet
jaarlijkse kosten voor verzekering,
nodig voor een nightonderhoud en opslag.
glow.

BREVET

Recreatief
Niet-commercieel

BREVET Medische keuring
HOUDEN
Een LAPL Medical is
voldoende als je in
Europa (EASA-landen)
wilt varen. Wil je buiten
Europa recreatief varen,
dan heb je een Medical
Klasse 2 nodig bij je BPL,
om aan de internationale
ICAO-eisen te voldoen.

Bedrijfsmatig
Commercieel

Medical Klasse 2

Refreshers

Brevet behouden

Eisen aan hogere
type-rating

Verder nog van
belang

Voor niet-commerciële
ballonvaarders geldt geen
refresher-verplichting. Wel
zullen FI’s iedere 48
maanden bij de periodieke
trainingsvaarten (zie
hiernaast onder ‘brevet
behouden’) een DTOchecklist gebruiken die
min of meer de eisen volgt
waaraan tijdens het
examen moest worden
voldaan.

In de afgelopen 24
maanden 6 uur en 10 starts
en landingen én in de
afgelopen 48 maanden 1
trainingsvaart met een FI.

Nieuwe
ballonvaarders
beginnen in groep A,
tot 3400 m3 ofwel
120096 ft3.

Leeftijd:

Als je hier niet aan hebt
voldaan kun je je brevet
weer geldig krijgen door
ontbrekende uren solo te
varen onder toezicht van
een FI, óf duo samen met
een FI weg te varen, óf na
een profcheck met een FE.

Voor overgang naar
groep B (3401-6000
m3) heb je 100 uur PICervaring nodig, groep
C (6001-10500 m3) 200
uur (als PIC) en groep
D (10500+ m3) 300 uur
ervaring (als PIC).

Commerciële
ballonvaarders dienen
1x/36 maanden een
training in gebruik
brandblusser en -deken en
EHBO-kit te hebben
gevolgd.
Daarnaast iedere twee
jaar een vaar- en
grondtraining inclusief het
gebruik van noodprocedures en
veiligheidsvoorzieningen.
Dit wordt gecontroleerd
door een Operator
Proficiency Check (OPC),
waarbij de piloot normale,
abnormale en noodprocedures laat zien die de
procedures uit het
Operations Manual
dekken.

In de afgelopen 180 dagen
dien je min. 3 vaarten
hebben gemaakt als PIC,
waarvan 1 in de relevante
klasse óf een vaart met een
FI. Dit is dus ongeacht de
grootte van de ballon
(Groep).

Daarnaast moet je
min. 2 instructievaarten met een FI in
de hogere groep
hebben gemaakt op
basis van de syllabus
DTO. Een FI tekent de
overgang af, met
administratie via de
DTO.

De OPC is 24 maanden
geldig en mag tot 3
maanden voor de
einddatum worden
vernieuwd. De OPC wordt
door een FE uitgevoerd.

Plus in de afgelopen 24
maanden een Licence Prof
Check (LPC) met een FE óf
een refresher cursus via DTO
gevolgd incl. een trainingsvaart met een FI in de
‘grootste’ groep waarvoor je
bevoegd bent.

NB: voor de recentheidseis
en de profcheck geldt ook
een vaart als bedoeld in
Part-BOP.ADD.315. Een LPC
en OPC kunnen dus worden
gecombineerd in één check
met een FE.

Voor een recreatief
brevet geldt geen
maximum leeftijd. Een
commerciële rating blijft
uiterlijk geldig tot het
bereiken van de leeftijd
van 70 jaar.

Niet-EASA
ballonnen of
ballonvaarders:

Om op een ballon te
mogen varen van buiten
EASA-gebied moet je het
brevet of een
gelijkstelling hebben
van het land waar de
ballon geregistreerd is.
Om een niet-EASA
gebrevetteerde piloot
op je EASA-ballon te
laten varen moet deze
een EU brevet of een
gelijkstelling hebben
van de Competente
autoriteit van het land
waar je wilt varen (in NL
ILT; in BE DGLV).

INSTRUCTIE
GEVEN

BREVET
Flight Instructor (FI)
worden

Flight Instructor (FI)
blijven

Verder nog van belang

Om FI te worden moet je minimaal 18 jaar zijn en min.
75 uur PiC zijn geweest, waarvan min. 15 uur in de
klasse waarin instructie plaatsvindt.

Om FI te blijven moet je binnen 36
maanden min. 6 uur instructie
hebben gegeven én min. een FIrefresher cursus hebben gevolgd
via een DTO.

Voor examinatoren (FE) geldt: min. 250 uur
als PIC en 50 uur als FI instructie gegeven,
DTO-cursus FE hebben gevolgd, Assessment
of Competence (AoC) succesvol afgelegd en
uiteraard zelf in bezit van juiste ratings en
kwalificaties.

Daarnaast moet je met goed resultaat een FI cursus
hebben gevolgd via een DTO, waarvan min. 25 uur ‘hoe
instructie geven’, 12 uur theorie en 3 instructievaarten.
Wordt afgesloten met een examenvaart (AoC ofwel
Assessment of Competence) met een FE. Je moet een
geldig BPL hebben en je kunt alleen instructie geven
voor wat je zelf aan bevoegdheden hebt. Een FI moet
aangesloten zijn bij een DTO.

In de afgelopen 9 jaar moet je min.
1 vaart met een daarvoor door
ILT/DTO aangewezen FI hebben
gemaakt. Je kunt ook een
Assessment of Competence (AoC)
doen met een (aangewezen) FE.

Met 350 uur als PIC en 5 uur specifieke
training mogen FE’s AoC’s bij FI’s afnemen.
Het certificaat is 5 jaar geldig en 24
maanden vóór de einddatum moet je een
AoC onder supervisie van een door ILT
aangewezen Sr. FE hebben afgelegd.

EXPLOITATIE

Bedrijfsmatig
Commercieel

Recreatief
Niet-commercieel

ADMINISTRATIEF

Operations Manual &
Management Manual

ILT-Declaratie

N.v.t.

N.v.t.

Voor commerciële operators is
een Operations Manual (OM)
en een Management Manual
(MM) verplicht. In het OM
staan o.a. operationele- en
veiligheidsprocedures
beschreven.

Het indienen van een
Declaratie bij het ILT (NL) of
DGLV (BE) is verplicht. Daarin
staat o.a., naast NAWgegevens en bedrijfsactiviteiten, wie waarvoor
verantwoordelijk is, welke
materialen gebruikt worden
en dat je een OM en MM
hebt.

In het MM staan o.a. verantwoordelijkheden, taken en
administratieve zaken. Via
KNVvL en KBBF is een
template voor OM en MM
beschikbaar.

Als je commercieel voor
derden vaart, controleer dan
of de ballon in een Declaratie
is opgenomen.

Vaartregistratie

Melden van
incidenten

Verder nog van
belang

Vaartregistratie vindt
in NL plaats via het
vaartregistratiesysteem www.digivrf.nl.
Leden van de KNVvL
Afdeling Ballonvaren
zijn verplicht hun
vaarten hier te
registreren. Ook de
collectieve verzekering van de KNVvL
Afdeling Ballonvaren
stelt deze eis aan
haar deelnemers.

Het melden van
incidenten en
accidenten is verplicht.
Incidenten worden in
NL gemeld via
www.digivrf.nl of via
voorval.ballonvaren@
knvvl.nl of op de site
van ILT. Meldingen
worden behandeld
door het VMS team
van de KNVvL Afdeling
Ballonvaren. Ook
worden meldingen
geanonimiseerd
doorgezet naar het
Analyse Bureau
Luchtvaartvoorvallen
(ABL).

Voor alle
ballonvaarders is
Part-BOP van
toepassing. Voor
recreatief is dat
Part-BOP. BAS.

Alle ballonvaarten
moet daarnaast
worden geregistreerd
in de diverse
logboeken en
journaals.

In BE worden
incidenten gemeld via
de Air Accident
Investigation Unit
Belgium, tel. +32 (0)
22774433.

Voor commerciële
ballonvaarders zijn
Part-BOP.BAS en
Part-BOP.ADD van
toepassing.

EXPLOITATIE
OVERIG

Meenemen aan boord
of in de volgauto

Operationele
procedures

Flight Crew

Opstijgterreinen

Verder nog van
belang

Aan boord:

Laatste beschikbare
checklist aanwezig,
crew en piloot moeten
beschermende kleding
dragen (stevige
schoenen, lange
mouwen, natuurlijke
stoffen,
handschoenen), geen
alcohol/drugs 8 uur
vóór de vaart en
tijdens de vaart,
voldoen aan alle
wettelijke eisen.

Volgens de Regeling
Veilig Gebruik
Luchthavens en
andere Terreinen
(NL) moet de
volledige flight crew
op het veld
herkenbaar zijn.

Ballonnen zijn volgens
Artikel 18 van de Regeling
Burgerluchthavens (NL)
vrijgesteld om een
luchthavenregeling te
hebben. Wel is een
verklaring van geen bezwaar
van de gemeente waarin
wordt opgestegen nodig.

Pilot Restraint System:

De Regeling Veilig Gebruik
Luchthavens en andere
Terreinen (RVGLT) is
daarnaast van toepassing in
NL. Daarin is o.a. vastgelegd
dat obstakels met min. 15
meter overvaren moeten
kunnen worden, crew
herkenbaar moet zijn, het
terrein bereikbaar moet zijn
voor hulpdiensten en de
startplaats tijdens de
opbouw en de start zodanig
vrij gehouden moet worden
dat toeschouwers niet in
gevaar worden gebracht.

Passagiersinstructie:

Kompas, hoogtemeter,
horloge, extra ontsteker, EHBOkit, brandblusser, vuurdeken,
dropline. Documenten: brevet,
medical, ID en logboek(-data).
Dit laatste mag ook in digitale
vorm.
Plus: operationele limieten van
de ballon, normale- en
noodprocedures, ATC flight
plan en up-to-date luchtvaartkaart (mag digitaal).

Bedrijfsmatig
Commercieel

Recreatief
Niet-commercieel

In de volgauto:

Luchtwaardigheidsbewijs,
bewijs van inschrijving, flight
manual, radio documentatie,
verzekeringsdocumenten en
ballonjournaal. Daarnaast een
verklaring van geen bezwaar
van de gemeente waarin wordt
opgestegen (NL).

De ballon mag alleen
opstijgen als dat
binnen de
weerslimieten veilig
kan.

In aanvulling op het
bovenstaande, in de volgauto
meenemen:
Declaratie, operational flight
plan, tel.nrs. voor noodsituaties, mass & balance voor
de vaart, passagierslijst en
relevante delen van het
Operations Manual.

In aanvulling op het
bovenstaande: een
Operator is
verantwoordelijk voor
het volgen van de
procedures. Hij/zij
doet dit met behulp
van het Management
Systeem. Denk aan
vaartuitvoering,
equipment en
opleiding, procedures
en voorschriften,
crewinstructie,
ballononderhoud en
relevante
administratie in het
Operations Manual.

In aanvulling op het
bovenstaande: bij
ballonnen met 19+
passagiers is een
extra
bemanningslid
verplicht, dat heeft
deelgenomen aan
min. 3 vaarten met
ballon voor min. 19
passagiers, 1 vaart
met >8kt wind, min.
2 vaarten/jaar
meemaakt en
iedere 36 maanden
training noodvoorzieningen en
EHBO volgt.
De vaardigheden
van de volledige
crew dienen op peil
te worden
gehouden.

Iedere ballon met
turning vents en/of een
gecompartimenteerde
mand moet voorzien zijn
van een Pilot Restraint
System dat bij de
landing gedragen moet
worden.

Deze dient o.a. te
bevatten een
veiligheidsbriefing rond
voorzieningen op de
grond (ventilator, lijnen
en touwen, uitleg van
inflaten), handgrepen in
mand, kleding,
rookverbod, opbergen
spullen, landing positie,
in de mand blijven,
noodvoorzieningen en
instructie aan helpers.

LUCHTBALLON
BALLON

Onderhoud

Keuring

Part-ML geldt voor de niet-complexe
luchtvaart: naast luchtballonnen o.a.
vliegtuigen met een MTOM van 2730 kg en
zweefvliegtuigen. Het is een vereenvoudigde
versie van Part-M welke van toepassing is
op de complexere luchtvaart.
Elk EASA-land kan binnen Part-ML zelf
onderhouds-programma’s (AMP’s) opstellen,
die niet meer door de autoriteit in het land
worden goedgekeurd. Het onderhoud aan
lichte luchtvaartuigen vindt binnen Part-ML
plaats door een zgn. Combined
Airworthiness Organisation ofwel CAO (voor
Part-M is dat een CAMO) of door Part-66
gecertifieerd onderhoudspersoneel.

Bedrijfsmatig
Commercieel

Recreatief
Niet-commercieel

Onder Part-ML mag een eigenaar zelf een
AMP opstellen, en daarmee zelf dus de
verantwoordelijk nemen voor de bewaking
van de luchtwaardigheid, mits de ballon niet
commercieel gevaren wordt. Als een
eigenaar zelf een AMP opstelt, dan dient
deze door de CAO bij de jaarlijkse review te
worden gecontroleerd.
Omdat de AMP's die een CAO opstelt
voldoen aan de minimum eisen voor een
onderhoudsprogramma en een CAO de door
een eigenaar zelf opgestelde AMPs moet
controleren, is de verwachting dat ook voor
de meeste niet-commerciële ballonnen het
AMP via een CAO zal lopen. Maar verplicht is
dit niet.

Het belangrijkste verschil tussen
commercieel en niet commercieel is het feit
dat bij ballonnen die commercieel worden
ingezet de eigenaar niet zelf een AMP mag
opstellen, maar e.e.a. altijd via een CAO
moet laten lopen.

Documentatie

Voor wat betreft de
keuringen zijn er geen
verschillen met de
situatie vóór Part-ML.

Qua documentatie zijn er weinig verschillen
tussen de situatie vóór en na de invoering
van Part-ML, op enkele tekstuele
aanpassingen en het AMP na.

Ballonnen moet
jaarlijks worden
gekeurd door een CAO
en dienen jaarlijks een
Airworthiness Review
te krijgen, waarbij ze
geen defecten mogen
bevatten die de
luchtwaardigheid
beïnvloeden.

Bij iedere ballon hoort een Bewijs van
Inschrijving (BVI) en Bewijs van
Luchtwaardigheid (BVL), uitgegeven door ILT
(NL) of DGLV (BE). Het BVL heeft geen
einddatum maar wordt geldig gehouden
middels een Airworthiness Review Certificate
(ARC) dat door een CAO wordt uitgegeven.
Het Flight Manual (FM) beschrijft alle
operationele zaken m.b.t. de ballon. In het
Maintenance Manual (MM) staat beschreven
hoe onderhoud uitgevoerd moet worden.
Het Aircraft Maintenance Program (AMP)
wordt door een CAO of, bij niet-commerciële
ballonnen, eventueel door de eigenaar zelf
(zie kopje ‘Onderhoud’) opgesteld en
beschrijft het onderhouds-programma van
een ballon.

Verder nog van
belang
In het AMP kan een
lijst met
goedgekeurde pilotowner maintenance
worden opgenomen,
die zijn basis vindt in
de Flight- en
Maintenance
Manuals van de
fabrikanten. Denk
hierbij aan het
wisselen van een
scoop, het invetten
van de brander bij
aanwezigheid van
een invetschroef, het
wisselen van de twee
buitenste O-ringen bij
een REGO-kraan of
het plakken van
sticky patches die
geen naaiwerk
vereisen.

Service Bulletins (SB) van ballonfabrikanten
beschrijven belangrijke zaken m.b.t.
onderhoud en worden op de website van de
verschillende fabrikanten gepubliceerd.
Airworthiness Directives (AD) zijn SB’s die
dusdanig belangrijk zijn voor de veiligheid
dat EASA een Airworthiness Directive
uitgeeft met een datum waarop het
onderhoud uitgevoerd moet zijn. Ze worden
gepubliceerd op https://ad.easa.europa.eu.

Middels het EASA Form 1 geven CAO’s een
gerepareerd of getest onderdeel van een
ballon weer vrij. Het Certificate of Release to
Service (CRS) wordt in het logboek
aangebracht nadat een ballon gekeurd is
door een onderhoudsbedrijf.
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