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Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van 
het Landsbesluit bewijzen van bevoegdheid voor het luchtvaarpersoneel 
(AB 2019 no. 34) 

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit 
bewijzen van bevoegdheid voor het luchtvaarpersoneel (AB 2019 no. 34), moge de Raad 
Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Het onderhavige ontwerp strekt tot aanpassing van het Landsbesluit bewijzen van 
bevoegdheid voor luchtvaartpersoneel (hierna: het landsbesluit) met betrekking tot de 
leeftijd van een bestuurder van een luchtvaartuig en de medische keuringen van het 
cabinepersoneel. Hiermee wordt volgens de regering beoogd om het Landsbesluit aan te 
passen aan de huidige voorschriften van bijlage 1 van het op 7 december 1944 te 
Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (hierna: 
het Verdrag van Chicago). 1  Daarnaast wordt voorgesteld om enkele verkeerde 
verwijzingen uit het Landsbesluit te verbeteren. 
  
2. Het voorgestelde artikel I, onderdeel D, bevat een nieuwe tekst voor artikel 11 
van het Landsbesluit. Volgens de toelichting wordt met deze aanpassing beoogd om de 
leeftijd van een bestuurder van een luchtvaartuig aan te scherpen: conform de huidige 
normen opgenomen in Hoofdstuk 2.1.10 van Bijlage 1 bij het Verdrag van Chicago, dient 
een verdragsluitende staat die bewijzen van bevoegdheid aan bestuurders van 
luchtvaartuigen heeft afgegeven, ervoor te zorgen dat de houders van  deze bewijzen – 
indien zij de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt – niet optreden als bestuurder van een 
luchtvaartuig tijdens verkeersvluchten tenzij tijdens de vluchtuitvoering meer dan één 
bestuurder aanwezig is (eerste lid); een bestuurder van een luchtvaartuig die de leeftijd  
 
 

                                                                 
1 Zie considerans jo. NvT, p. 1; Stb. 1947, H 165. 
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van 65 heeft bereikt is niet bevoegd op te treden tijdens verkeersvluchten (tweede lid).2 
 
Indien voormeld internationaal voorschrift in ogenschouw wordt genomen is hier 

naar het oordeel van de Raad niet zozeer sprake van een aanscherping van leeftijd, 
maar veeleer een verbetering van de tekst van het huidige artikel 11 waarbij meer 
aansluiting is gevonden bij de bewoordingen zoals opgenomen in de bijlage van dit 
verdrag.3 Hoewel niet verder toegelicht, neemt de Raad wel aan dat het voorgestelde 
artikel 11, eerste en tweede lid, verdragsconform zal worden uitgelegd en derhalve: (1) 
de maximumleeftijd voor een piloot van 59 jaar blijft bestaan voor commerciële 
vluchtuitvoering met één piloot en (2) een piloot ouder dan 60, maar jonger dan 65 jaar, 
enkel bevoegd is een commerciële vlucht uit te voeren indien dit een commerciële 
vlucht met meer dan één piloot betreft en het niet langer vereist is dat er ten minste 
één piloot jonger is dan 60 jaar.4 De Raad adviseert om uit oogpunt van duidelijkheid en 
ter vergroting van het informatiegehalte de toelichting met het voorgaande aan te 
vullen. 

 
3. Het voorgestelde artikel I, onderdeel G, voorziet in de medische keuring van het 
cabinepersoneel. Deze keuring zal geschieden door een door de Minister aangewezen 
geneeskundige of geneeskundige instantie. Volgens de toelichting zal – in tegenstelling 
tot luchtverkeersleiders en bemanningsleden – het cabinepersoneel geen medische 
verklaring ontvangen, maar een medisch rapport van de geneeskundige of geneeskundige 
instantie.5 Het ontwerp is echter niet in overeenstemming met de toelichting, nu de 
afgifte van een ‘medisch rapport’ niet als zodanig in de tekst van het nieuwe artikel 
34a, eerste lid, is vastgelegd. De Raad acht het noodzakelijk dat het ontwerp op dit 
punt in overeenstemming met de toelichting wordt gebracht en de keuze voor een 
medisch rapport nader wordt toegelicht. Voorts rijst de vraag waarom niet uit oogpunt 
van wetgevingstechnische doelmatigheid volstaan kan worden met een overeenkomstige 
toepassingverklaring van de relevante bepalingen van artikel 34 van het Landsbesluit. 
Gezien het vorenstaande adviseert de Raad om het ontwerp en de toelichting in 
overeenkomstige zin aan te passen. 
 
 
 

                                                                 
2 NvT, p. 1. 
3 Zie article 2.1.10 van bijlage I bij het Verdrag van Chicago: ‘Limitation of privileges of pilots who have 
attained their 60th birthday and curtailment of privileges of pilots who have attained their 65th birthday’ 
– ‘A Contracting state having issued pilots licenses, shall not permit the holders thereof to act as pilot of 
an aircraft engaged in international commercial air transport operations, if the license holders have 
attained their 60th birthday or, in case of operations with more than one pilot, their 65th birthday’. 
4 https://www.icao.int/safety/airnavigation/pages/peltrgfaq.aspx. 
5 NvT, p. 1 
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4. En marge, merkt de Raad nog op dat het opschrift geen nadere materiële 

aanduiding bevat van het onderwerp waarop de wijzigingsregeling ziet. 6  Mede ter 

vergroting van het informatiegehalte wordt aanbevolen om alsnog deze nadere 

aanduiding in het opschrift op te nemen. 

 

In de marge van zowel het ontwerp als de toelichting zijn enkele voorstellen tot 

redactionele verbetering opgenomen. 

 

De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het 

ontwerp verenigen en adviseert u te besluiten conform de daarin neergelegde 

voorstellen, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden. 

 

De Secretaris,      De plv. Voorzitter, 
 
 
 
_________________     _____________ 
mr. A. Braamskamp     drs. C. Timmer 

                                                                 
6 Aanwijzing 4.3 van de Nederlandse Aanwijzingen voor de regelgeving 


