
 
 

Safety bulletin 3 
 

ATO 
Dennis en ondergetekende hebben met goed gevolg de cursus gevolgd om op te treden als 
respectievelijk Accountable Manger en Head of Training in de nieuwe ATO (Approved Training 
Organisation) opzet. Deze nieuwe EASA regelgeving gaat uiterlijk 8 april 2015 in, maar wij streven 
naar een startdatum van 1 december 2014 en tot die tijd leiden we nog gewoon RPL en PPL op. 
Er zullen vele zaken wijzigen waar iedereen mee te maken gaat krijgen. Voor leerlingen krijgen 
we bijvoorbeeld een nieuwe syllabus LAPL en PPL. Instructeurs krijgen een certificaat. Nieuw 
uitgegeven brevetten hebben een onbeperkte geldigheid (is nu 5 jaar). RPL conversie naar LAPL 
is nu een feit. Zie volgende alinea. En een belangrijk thema gaat veiligheid worden. Na de zomer 
vakantie nog meer info hierover. 
 
Conversie RPL naar LAPL 
Op de ILT website staat sinds kort de conversie mogelijkheid die RPL vliegers hebben om daar 
een LAPL bevoegdheid van te maken. Kijk hier  voor uitleg en (helemaal onderaan) een link voor 
het KIWA formulier. Zoals je ziet is 1 van de eisen om onder de legale 500vt te vliegen. Dit moet 
zijn aangegeven tijdens een instructievlucht. De KIWA prijs voor deze conversie is € 73,81 en de 
verwerkingstijd bij het KIWA is 15 werkdagen. In combinatie met Radiotelefonie en LPE ligt 
Europa aan je voeten. 
 
Veiligheid 
De EASA wil dat veiligheid binnen de luchtvaart een actieve rol gaat spelen. Er is zelfs een nieuwe 
ICAO Annex 19 opgetuigd om alle facetten te beschrijven. Wij merken dit doordat er meer 
controles uitgevoerd worden door de luchtvaartpolitie omdat er de laaste jaren een toenemend 
aantal incidenten/ongevallen zijn. Ze checken alles en ondergetekende werd vorige week zeker 20 
minuten opgehouden, terwijl alles in orde was. Kan je nagaan als dit niet zo is. De EASA ziet 
veiligheid niet als losstaand thema, maar welke door de hele vliegschool verweven moet geraken, 
zowel reactief als proactief. Jij als vlieger kan meldingen anoniem (rode brievenbus bij 
safetyboard) 
 

  
 
of niet anoniem op veiligheid@vliegschool-hilversum.nl melden. Alle veiligheidszaken waar jij 
vragen over hebt kan je melden en waar wij als organisatie op kunnen inspelen. De bedoeling is 
niet om schuldigen aan te wijzen, maar leren van elkaars fouten. Een ware cultuuromslag dus. 
Formulieren liggen nabij de rode bus. 
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