S p o r t v l i e g t u i g g e va a r i n d e l u c h t ?
AOPA en KNVvL organiseren
samen een conferentie met als
doel de vliegveiligheid in de
luchtvaart en de ontwikkelingen
in het luchtruim extra onder
de aandacht van de vliegers te
brengen.
De hierboven aangehaalde kop uit de Telegraaf van 4 januari jl., voor
de gelegenheid aangevuld met een vraagteken, is de directe aanleiding.
De conferentie sluit onder andere aan op de campagne om het aantal
infringements verder terug te dringen.
Niet alleen staan we stil bij infringements en het voorkomen daarvan;
ook zal worden ingegaan op de herinrichting van het Nederlandse
luchtruim, de taken van de luchtverkeersleiding en de bevordering van
de vliegveiligheid in het algemeen.

Bij voorkeur online aanmelden:
www.knvvl.nl/veiligheidsconferentie of www.aopa.nl/veiligheidsconferentie.

13:00 Ontvangst bezoekers, registratie
13:30 Opening door de dagvoorzitter en voorstellen van de inleiders
13:45 Drs. Ellen Bien RC,
Directeur Luchtvaart van het Directoraat Generaal
Bereikbaarheid (DGB).
Actuele ontwikkelingen, luchtruimvisie 2030
14:20 Dr. Paul Riemens,
CEO Luchtverkeersleiding Nederland
Werkdruk luchtverkeersleiders door invoering nieuwe techieken
14:50 Paul van den Berk,
Vice President Operational Safety & Quality Assurance, KLM.
Hoe werkt een veiligheidsmanagement systeem bij KLM?
Hoe past “airspace infringements” in een veiligheidsmanagement systeem
en welke rol zou GA hierin kunnen vervullen?
15:20 Pauze
15:50 Frits Brink,
voorzitter van de KNVvL
Positie luchtsporten binnen luchtruimvisie overheid
16:20 Panel discussie, gelegenheid voor het stellen van vragen,
eventueel schriftelijk ingediend
17:00 samenvatting en sluiting door de dagvoorzitter

Dagvoorzitter drs. Jan de Vries, voorzitter AOPA NL

voldoende
frankeren

Locatie: Theater en Congrescentrum Agora
Agorabaan 12
8224 JS Lelystad
Tel. 0320 - 23 92 30
www.agora-lelystad.nl

Programma

AOPA / KNVvL
p/a Golfpark 147
8241 AC Lelystad

De inleiders zullen vanuit hun eigen werkveld hun visie op de
ontwikkeling van de luchtvaartveiligheid geven. De bijeenkomst
wordt afgesloten met een forumdiscussie en mogelijk bevestiging van
één of meer resoluties. Het congres staat open voor zowel de recreatieve
als professionele vliegers. U bent van harte uitgenodigd.
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Ja, ik neem deel aan de conferentie op 15 juni a.s.
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