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Even Voorstellen

• Werk sinds 2000 als onderzoeker bij 
LVNL Incident Investigation

• privé vlieger sinds 1988 PPL met 
theorie CPL en IF

• Diverse VFR vluchten door heel 
Europa gedaan

• Lid SISG Eurocontrol en in 2006 in 
Portugal mede start gegeven aan het 
Eurocontrol airspace infringements 
project 
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Als privé vlieger gevlogen naar:
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Hoogtepunten; Heraklion 2004
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Verdere hoogtepunten

• Sarajevo

• Gibraltar

• Sognedal, fjord Noorwegen
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Programma van vanavond:

• Wat betekend een infringement voor 
een verkeersleider

• Enkele voorbeelden van 
infringements in LVNL luchtruim

• Veel voorkomende oorzaken 
• Wat betekend het voor jou als 
individuele vlieger

• Hoe vaak komt het voor
• Aanpak LVNL & samenwerking met 
IVW

• Wat kan je als vlieger doen om 
infringements te voorkomen

• Vragen en opmerkingen tijdens de 
presentatie; graag direct
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Infringements voor de 
verkeersleider
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Infringements voor de 
verkeersleider

• Verkeersleider is bezig met het 
verkeer waarvoor hij 
verantwoordelijk is

• Een infringement komt altijd 
ongelegen want dat verstoort zijn 
plan

• Hij weet niet wat infringer zal gaan 
doen

• Afhankelijk van positie moet de 
verkeersleider extra maatregelen 
nemen
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Infringements voor de 
verkeersleider

• Haalt aandacht weg van zijn 
oorspronkelijke verkeer

• Ontstaat risico voor niet (tijdig) zien 
van conflicten met zijn eigen verkeer

• Extra overleg met collega’s nodig

• Soms omleiden of laten uitwijken 
van zijn verkeer of het stil leggen 
van het startend verkeer

• Stress en ergernis; soms boosheid
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Wat is een airspace 
infringement

• Het zonder toestemming 
binnenvliegen van gecontroleerd of 
verboden luchtruim 

• Voorbeelden, CTA, TMA, CTR, BVG, 
SRZ, EHD, EHP, ATZ

• maar ook het zonder toestemming 
binnenvliegen van ongecontroleerd 
luchtruim (in 2007 diverse IFR 
vluchten die door verkeerde 
hoogtemeterinstelling in 
ongecontroleerd luchtruim kwamen)
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Even een beeld van het aantal

Airspace infringements LVNL tot 21-9-2009
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Hotspots Airspace 
Infringements

• Aangegeven gebieden zijn 
gebieden waarop veel 
infringements plaatsvinden
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Infringements in LVNL 
luchtruim

• Groot effect door instellen SRZ 
Schiphol

• Er wordt minder gevlogen 

• Minder meldingen en transponder uit

• Als transponder aanstaat is de 
verkeerleider in staat om met de 
infringer rekening te houden 

• Enkele voorbeelden van voor VKL 
ernstige infringements:
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Voorbeeld Schiphol CTR
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Film

• start
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Voorbeeld Schiphol CTR
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Voorbeeld Schiphol TMA
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Voorbeeld Schiphol TMA
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Voorbeeld Schiphol TMA
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Infringements Spl TMA 2008
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Voorbeelden

• In het volgende filmpje zijn de 
delen rood ingekleurd waar in 
de TMA gevlogen wordt

• TMA infringements
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voorbeelden
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Voorbeelden
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Voorbeelden
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Gevaar van een infringement
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Wat betekent een 
infringement voor de vlieger

• Infringement is gevaarlijke situatie 
voor jezelf en voor anderen 

• Een infringement is het een 
overtreding luchtvaartwet waarop 
gehandhaafd kan worden; boete 

• Vervolging door luchtvaartpolitie

• Past niet in “non punitive” aanpak 
dat luchtvaart nastreeft

• Door het groot aantal incidenten is 
wel enige vorm van aanpak nodig 
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Mogelijkheden voor Aanpak 



28

Andere aanpak

News of the day

• F-15 jets respond when GA 
aircraft flies into restricted 
airspace
Two Air Force F-15 fighter jets flew close 
to the ground over Middlesex County, N.J., 
on Monday when a general aviation aircraft 
inadvertently flew into restricted airspace 
during President Barack Obama's visit to 
New York City. The aircraft had taken off 
from the Central Jersey Airport in 
Hillsborough and returned to the airport 
before the jets reached it. 



29

Aanpak LVNL

• In 2007 gestart met actief 
benaderen van betrokken vliegers

• aanpak gebaseerd op de gedachte 
dat niemand express een 
infringement begaat en dat hij kans 
krijgt en ook neemt om van 
gemaakte fouten te leren

• Daarom is er een aanpak in drie  
stappen waarbij vliegers met een 
derde infringement daadwerkelijk 
last krijgen
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Aanpak LVNL

• Melding in het wachtrapport

• Incident Investigation neemt contact 
op met vlieger, en overlegt over de 
achtergrond van de infringement

• Vlieger krijgt radarplot thuisgestuurd 
als hij dat wil

• Naam wordt opgenomen in een door 
LVNL beheerde database

• Bij een tweede infringement 
wederom contact maar ook wordt de 
naam doorgegeven aan IVW
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Aanpak LVNL

• IVW schrijft brief en vraag om uitleg

• Bij derde infringement wederom 
contact en naam door naar IVW 

• IVW gaat corrigerend optreden door 
maatregel zoals bv extra eisen 
stellen voor brevet behoud.

• Uiteraard hopen wij dat het nooit 
zover zal komen.
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Problemen

• Beperkte mogelijkheid om 
corrigerend op te treden bij 
buitenlandse en militaire vliegers

• Opsporen vliegers soms erg 
bewerkelijk

• Soms onvoldoende mogelijkheden 
beschikbaar om vlieger te 
achterhalen
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Enkele opvallende gegevens

• In 2008 totaal 450 infringements

• Daarvan 68 buitenlandse piloten

• In Schiphol CTR en TMA totaal 76 
infringements 

• contact gehad met ca 150 piloten

• 10 to 15 % betreft instructievlucht

• Ca 10 % militaire infringements

• Tot nu toe 1 piloot met 2 
infringements

• De meest ernstige infringements 
vinden plaats terwijl er contact is 
met Dutch Mill of Amsterdam info
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Resultaat van gesprekken

• Wijziging Low Countries kaart

• In korte periode diverse 
vergelijkbare infringements in TMA

• Ondergrens Schiphol TMA was voor 
diversen vliegers onduidelijk en is 
daarom nog extra vermeld in de 
nieuwe kaart
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Low Countries
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Resultaten

• Tijdens telefoongesprekken gehoord 
dat men al bekend was met de 
werkwijze, mond op mond reclame

• Diverse commerciële vluchten, 
helikopters en citation’s 

• Vliegerbijeenkomsten bij LVNL met 
discussie en voordracht en 
rondleiding
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Opmerkingen van vliegers

• Ik heb bijna een dagtaak om alle 
wijzigingen bij te houden, AIP, 
NOTAM’s, AIC’s enz

• Informatie erg versnipperd

• Online Notam’s kloppen soms niet
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NOTAM probleem
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NOTAM probleem

• intern twee keer aangekaart, eerst 
bij FIO helpdesk 

• Daarna bij de verantwoordelijk 
expert die er niets aan wilde doen, 
omdat het probleem elders ontstond

• Uiteindelijk aangekaart en kunnen 
oplossen mbv Eurocontrol
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Meest voorkomende oorzaak 
infringements

• Geen Notam’s gelezen

• Onbekend met wijzigingen 

• GPS database niet bijgewerkt

• Oude kaart of geen kaart

• Afgeleid, door passagiers, rally

• Geen navigatie plan, 
geïmproviseerde vlucht

• Problemen door slecht weer

• Verwacht dat FIS in zou grijpen 
en/of toestemming geregeld had
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Amsterdam info & Dutch Mill

• Flight information service is het 
geven van vluchtinformatie voor 
zover mogelijk is

• Dutch Mill is onderbemand en kan de 
hoeveelheid verkeer niet aan

• Amsterdam info heeft betere 
mogelijkheden wat niet wegneemt 
dat vlieger verantwoordelijk is en 
blijft

• Sinds SRZ Schiphol veel minder   
VFR verkeer bij Amsterdam info

• Service in buitenland soms niet 
vergelijkbaar; meestal beter
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Wat verwachten wij allemaal van 
de privé vlieger:

•Veilig vliegen
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Wat kan je als vlieger doen om 
infringements te voorkomen

• Vluchtvoorbereiding

• Weet hoe te improviseren

• Ken je eigen beperkingen

• Bij complexe vluchten, vlieg met 
check pilot, gedeelde taken

• Maak gebruik van FIS, maar bouw 
daar niet op; zeker niet in NL 
(Verschillen tussen de FIS in Europa)

• Geen afleiding

• Ken je hulpsystemen, VOR, GPS enz
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Vluchtvoorbereiding

• Vluchtvoorbereiding is soms complex 
zeker bij een lange buitenland vlucht 

• Soms kan je er helemaal niet 
uitkomen

• Voorbereiding soms al dagen van 
tevoren doen, gebruik van internet, 
Bottlang, Jeppesen, als beschikbaar 
AIP

• Militaire oefengebieden, wel of niet 
actief ?

• Buitenlandvluchten, andere kaarten 
maar ook een andere manier van 
werken, wel of geen indicatie van 
luchtruim classificatie

• Vergelijk eens wat kaarten
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Zweden
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Noorwegen
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Jeppesen
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vluchtvoorbereiding

• Steeds meer AIP’s online te 
raadplegen

• http://www.eurocontrol.int/aim/
public/standard_page/web_eur.
html

• Ook online NOTAM’s 
beschikbaar via Eurocontrol
http://www.ead.eurocontrol.int/
eadcms/eadsite/index.php.html
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Voorkomen infringements

• Complete vluchtvoorbereiding met 
het bijblijven van de wijzigingen die 
steeds sneller gaan, BVG’s, SRZ’s 

• Vliegen met nieuwe hulpmiddelen, 
GPS, moving map, Glass cockpit met 
Avidyne schermen met alle 
informatie erop

• We hebben al infringements gehad 
vanwege aandacht voor de 
schermen ipv voor het vliegen
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Mooi maar ook complex
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Gebruik GPS

• Tegenwoordig mooie moving 
map GPS mogelijkheden in PDA

• Je denkt dat je overal buiten 
blijft, of toch niet ??

• Inzoomen geeft beter beeld, is 
het midden van het vliegtuigje 
in of net buiten de rand

• Zoek de randen (als mogelijk) 
niet op want voor je het weet zit 
je erin
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GPS

• Database, gebruikelijk VFR kisten 1 
keer per jaar update; is te weinig

• Soms; geen update voor diverse 
jaren, is vragen om problemen

• Gebruik naast GPS ook je VFR kaart 
en teken ook daar je route in, met 
referentie punten om de 5 minuten.

• Weet hoe de GPS te bedienen. Er 
zijn vliegers die een prachtige GPS 
hebben die niet weten hoe die werkt
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Hoogte

• Hou wat marge voor hoogte 
variaties. Ga niet net op de grens 
van een gecontroleerd gebied 
vliegen

• Bij thermisch weer meer marge 
houden.        (200 Ft te weinig)
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Voorkomen infringements

• Meer eisend zijn naar organisaties 
die ondersteunend (dienstverlenend) 
zijn

• Kwaliteit FIS

• FIO ondersteuning wordt steeds 
minder

• Per NOTAM bekend stellen van 
essentiële wijzigingen 
luchtruimstructuur 

• Wat mij betreft ONACCEPTABEL
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NOTAM’s

• NOTAM’s worden slecht gelezen en 
zijn slecht toegankelijk, waslijst met 
coördinaten ipv plaatje

• Voorbeeld SRZ’s rondom Schiphol

• NOTAM systeem veroudert en past 
eigenlijk niet meer in deze tijd van 
internet en moderne informatie 
systemen
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NOTAM
• A0810/08 EHAA FROM: 0807180000 TO: 0810171400EST. SRZ SCHIPHOL NORTH 

ESTABLISHED TO AVOID
• UNNECESSARY ACAS ALERTS WI SCHIPHOL TMA. SRZ IS PROHIBITED FOR ALL TFC.
• EXEMPTED WITH ACTIVE TRANSPONDER ARE POLICE, MED, MIL FLTS AND BANNER 

TOWING
• FLTS EXCLUSIVELY AT 1200FT AMSL, LOCAL TFC OF GLIDER SITE CASTRICUM WITH
• NON ACTIVE TRANSPONDER. SRZ: 52340330N004363080E 

52340358N004443768E
• 52340351N004484545E 52280108N004481213E 52282118N004382439E 

52245439N004380545E
• COUNTERCLOCKWISE ALONG ARC WITH 8NM RAD CENTRED 

521829N0044551E TO
• 52185505N004325008E 2255049N004332809E ALONG COASTLINE TO 

ORIGIN. REF AIP SUP
• 06/08 AND VFG SUP 04/08 AVBL ON WWW.AIS-NETHERLANDS.NL.
• LOWER: 1200FT AMSL UPPER: 1500FT AMSL
• A0811/08 EHAA FROM: 080718000 TO: 0810171400EST. SRZ SCHIPHOL SOUTH 

ESTABLISHED TO AVOID
• UNNECESSARY ACAS ALERTS WI SCHIPHOL TMA. SRZ PROHIBITED FOR ALL TFC.
• EXEMPTED WITH ACTIVE TRANSPONDER ARE POLICE, MED, MIL FLTS, BANNER 

TOWING
• TFC EXCLUSIVELY AT 1200FT AMSL. LOCAL TFC OF GLIDER SITE VALKENBURG WITH 

NON
• ACTIVE TRANSPONDER IN THE PART SITUATED WI VALKENBURG CTR. SRZ:
• 52160708N004332736E 52121971N004373300E COUNTERCLOCK WISE ALONG ARC 

WITH
• 8NM RADIUS CENTRED 521829N0044551E TO 52102966N004455340E 

52035946N004455340E
• 52035946N004332736E TO ORIGIN. REF AIP SUP 06/08, AND VFG SUP 04/08 AVBL 

ON
• WWW.AIS-NETHERLANDS.NL.
• LOWER: 1200FT AMSL UPPER: 1500FT AMSL
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Een plaatje maakt snel veel 
duidelijker
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Toekomst LVNL aanpak

• Onduidelijk of aanpak door blijft 
gaan want door reorganisatie vervalt 
afdeling Incident Investigation en 
dus ook mijn functie

• Mogelijk dat IVW kar gaat trekken

• Of de huidige aanpak blijft is 
onduidelijk want dit is erg 
arbeidsintensief.
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Kijk ook eens op

• www.airspace-infringement.nl/

• Kijk eens naar de online 
cursussen van AOPA 
http://www.aopa.org/asf/online_cou
rses/
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Tot Slot

• (VFR) vliegen is en blijft 
mensenwerk zeker in de kleine 
luchtvaart

• Belangrijkste is

• Aviate (val niet uit de lucht)

• Navigate (weet waar je bent)

• Communicate (laat anderen van je 
plan weten)

• Vragen ?


