Directie Vergunningen

INFORMATIE NOTA

Geldig van:
13/03/2020
TOT
30/11/2020

Ontheffingsmaatregelen betreffende Verordening (EU) nr.
1178/2011 (AIRCREW) ingevolge de COVID-19gezondheids¬crisis
Tweede pakket
Deze nota is louter informatief. Ze kan worden gebruikt als aanvullende informatie of om een belangrijk punt verder toe te
lichten.

Toepasbaarheid:
Vliegvergunningen
Medische vergunningen
Training organisaties
FSTD

PART-FCL vergunningen
PART-MED certificaten
ATO, DTO

Categorie van het Luchtvaartuig:
Vliegtuig ☒

Helikopter ☒

ULM ☐

Paramotor ☐

Zweefvliegtuig ☒

Ballon ☒

Luchtschip
☒

I. Context
Ingevolge de uitzonderlijke omstandigheden, heeft de COVID-19-pandemie drastische reisbeperkingen, de sluiting van het VFR-luchtruim in België, alsook de sluiting van de
landsgrenzen tussen een merendeel van de lidstaten met zich meegebracht. Het is in dit verband
dat België, in samenwerking met het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
(EASA) beslist heeft om ontheffingsmaatregelen te nemen om deze omstandigheden het hoofd
te bieden en een grote flexibiliteit bij de uitvoering van Verordening (EU) nr. 1178/2011 in te
voeren.
OPGELET: Deze nota vestigt enkel de aandacht op enkele belangrijke punten van de
ontheffingsmaatregelen, niet alle punten komen aan bod. Neem dus zeker ook een kijkje op
onze
webpagina
die
aan
COVID-19
is
gewijd:
https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/covid_19_coronavirus

II. Ontheffingsmaatregelen
A. Klassebevoegdverklaringen, typebevoegdverklaringen, bevoegdverklaringen voor instrumentvliegen en bijkomende bevoegdverklaring
voor het vliegen in bergachtige gebieden.
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Voor de houders van een klassebevoegdverklaring, een typebevoegdverklaring, een bevoegdverklaring voor instrumentvliegen evenals van een bijkomende bevoegdverklaring voor het
vliegen in bergachtige gebieden die geldig zijn tot 13 maart 2020,
OPGELET: Deze ontheffingsmaatregel is niet van toepassing op de houders van deze
bevoegdverklaringen die de bijbehorende voorrechten uitoefenen binnen een organisatie
waarvoor bijlage III (Part-ORO) van Verordening (EU) nr. 965/2012 geldt.
Dit betekent dat wanneer u:
a) commerciële luchtvervoersactiviteiten (CAT) uitvoert;
b) gespecialiseerde commerciële luchtvervoersactiviteiten (SPO) uitvoert;
c) vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen voor niet-commerciële
doeleinden uitvoert; of
d) gespecialiseerde vluchtuitvoeringen met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen voor
niet-commerciële doeleinden uitvoert;
u gebruik dient te maken van de ontheffing BCAA/Exemptions/COMB/2020-02 die u terug
kan vinden op de onze website.
de geldigheidsdatum wordt verlengd met een periode van 4 maanden OF tot 30/11/2020,
dus tot de eerstvolgende van deze twee datums.
Een voorbeeld:
Als uw bevoegdverklaring vervalt op 31/03/2020 dan kan deze worden verlengd tot maximum
31/07/2020. Als uw bevoegdverklaring vervalt op 31/10/2020 dan kan deze worden verlengd
tot maximum 30/11/2020.
De verlenging kan ook maar een keer toegepast worden. In het voorbeeld hierboven mag na
31/07/2020, op basis van deze ontheffing, geen nieuwe verlenging van 4 maand meer gegeven
worden.
Welke stappen moet ik ondernemen om van deze ontheffing te kunnen genieten?
1. U moet houder zijn van een geldige gelijkwaardige bevoegdverklaring.
2. U moet een briefing hebben gekregen van een instructeur die houder is van de juiste
voorrechten als instructeur (les kunnen geven voor de klasse, les kunnen geven voor IR ...)
teneinde uw theoretische kennis op peil te brengen om de toepasselijke klasse of het
toepasselijke type in alle veiligheid te kunnen gebruiken en om de relevante maneuvers en
procedures in alle veiligheid uit te voeren. Deze briefing moet een opfrissing bevatten van
de abnormale- en noodprocedures die specifiek zijn voor de klasse of het type (in
voorkomend geval). Voor deze briefing mag van elk hiervoor geschikt middel gebruik
worden gemaakt, videoconferentie, telefoon, alles waarbij interactie tussen u en de
instructeur mogelijk is.
3. Zodra de briefing zoals in punt 2 hierboven beschreven succesvol is afgerond, kan de
nieuwe vervaldatum van de bevoegdverklaring verlengd worden. Dit kan op 2 manieren:
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a. Op basis van een aantekening op de vergunning van de piloot door een van de
volgende personen:
i. Bij een verlenging voor de klassen SEP of TMG, een instructeur die mag
optreden conform punt FCL.945;
ii. In alle andere gevallen door een examinator die kan optreden conform punt
FCL.1030.
In beide gevallen moet de instructeur of de examinator een afschrift van
deze vergunning met de nieuwe vervaldata naar het onderstaande emailadres sturen bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be met in de onderwerpregel:
“BCAAExemptions-FCL-2020-01
BE.FCL.XXXXXX.X”
(BE.FCL.XXXXXX.X moet worden vervangen door het nummer van de
vergunning van de kandidaat).
b. Op basis van een afzonderlijk document “ATTACHMENT TO PART-FCL
LICENCES DELIVERED BY BELGIUM”. Dit document wordt dan een bijlage
aan de vergunning. U kan een voorbeeld terugvinden onderaan de tekst. Er is ook
een versie van dit document beschikbaar op onze website die elektronisch kan
ondertekend worden via Acrobat Reader.
In dit geval moet de instructeur een kopie van dit document met de nieuwe
vervaldata naar het onderstaande e-mailadres sturen bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be
met in de onderwerpregel: “BCAA- Exemptions-FCL-2020-01 BE.FCL.XXXXXX.X”
(BE.FCL.XXXXXX.X moet worden vervangen door het nummer van de
vergunning van de kandidaat).
De piloot moet een afschrift van dit bijvoegsel bewaren en hij zal het bij zijn
aanvraag tot verlenging van zijn bevoegdverklaringen voegen na afloop van de
gezondheidscrisis en na de normale daaraan verbonden voorwaarden te hebben
vervuld.

B. De medische attesten Part-MED
Voor de houders van een medisch certificaat conform Part-MED (klasse 1, klasse 2 en klasse
LAPL) ZONDER beperkingen, visuele beperkingen worden UITGEZONDERD,
wordt de geldigheidsdatum verlengd met een periode van 4 maanden OF tot en met
12/11/2020, dus tot de eerstvolgende van deze twee datums.
Met andere woorden als de geldigheidsdatum van uw medisch attest klasse 2 vervalt op
31/03/2020 dan wordt deze datum verlengd tot 31/07/2020. Als uw medisch attest klasse 2
vervalt op 31/10/2020 dan wordt het verlengd tot maximum 12/11/2020.
Welke stappen moet ik ondernemen om deze ontheffing te kunnen genieten?
U moet niets doen, uw medisch attest wordt automatisch verlengd.
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C. Taalvaardigheidscertificaten
Voor de houders van een taalvaardigheidscertificaat op een Part-FCL-vergunning,
wordt de geldigheidsdatum verlengd tot en met 12/11/2020.
Welke stappen moet ik ondernemen om deze ontheffing te kunnen genieten?
Dezelfde procedure als die beschreven in punt A moet gevolgd worden.

D. Instructeurs en examinatoren
Voor de houders van een bevoegdverklaring als instructeur en van een certificaat als
examinator,
wordt de geldigheidsdatum verlengd tot en met 30/11/2020.
Welke stappen moet ik ondernemen om deze ontheffing te kunnen genieten?
1. U moet houder zijn van een geldige overeenkomstige bevoegdverklaring.
De nieuwe vervaldatum van de relevante bevoegdverklaring moet door een
examinator die optreedt conform punt FCL.1030 op de bijlage bij de vergunning
(zie laatste bladzijde van dit document) worden ingeschreven.
De examinator moet een afschrift van dit document met de nieuwe vervaldatum
naar het onderstaande e-mailadres sturen: bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be met in de
onderwerpregel: “BCAA- Exemptions-FCL-2020-01 - BE.FCL.XXXXXX.X”
(BE.FCL.XXXXXX.X moet worden vervangen door het nummer van de
vergunning van de kandidaat).
2. De piloot moet een afschrift van dit bijvoegsel bewaren en hij zal het bij zijn aanvraag
tot verlenging van zijn bevoegdverklaringen voegen na afloop van de gezondheidscrisis
en na de normale daaraan verbonden voorwaarden te hebben vervuld.

E. Theorie-examens
1. Voor de houders van een toestemming voor het examen theoriekennis, afgegeven door een
DTO of door een ATO,
wordt de geldigheidsdatum van de toestemming verlengd tot en met 12/11/2020.
Welke stappen moet ik ondernemen om deze ontheffing te kunnen genieten?
U moet niets doen, uw voordracht wordt automatisch verlengd.
2. Voor de examens theoriekennis met het oog op de afgifte van een vergunning,
de geldigheidsdatum van uw theorie-examen wordt verlengd tot en met 12/11/2020.
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Welke stappen moet ik ondernemen om deze ontheffing te kunnen genieten?
U moet niets doen, uw geldigheidsdatum wordt automatisch verlengd.

F. Overige punten
1. Voor de termijnen vastgelegd in punt FCL.725 c) Praktijkexamen:
a. De tijdsperiode tussen het begin van opleidingscursus voor een klasse- of
typebevoegdverklaring en het slagen voor de vaardigheidstest;
b. de tijdsperiode tussen het slagen voor de vaardigheidstest en de aanvraag tot afgifte
van de klasse- of typebevoegdverklaring;
de vastgelegde termijnen worden verlengd tot en met 12/11/2020.
Welke stappen moet ik ondernemen om deze ontheffing te kunnen genieten?
U moet niets doen, de termijnen worden automatisch verlengd.

2. de periode vastgelegd in alle onderstaande elementen, op voorwaarde dat de reguliere
periode werd beëindigd tijdens de toepassingsperiode van onderhavige ontheffing:
a. punt FCL.735.A (b) (opleidingscursus onderlinge samenwerking van de bemanning
- vliegtuigen);
b. punt FCL.735.H (b) (opleidingscursus onderlinge samenwerking van de bemanning
- Helikopters);
c. punt (1) van sectie H van aanhangsel 3 van part-FCL (modulaire cursus voor een
ATP – Helikopters);
d. de punten (a) (1) en (b) (2) van punt FCL.810 (Bevoegdverklaring voor nachtvliegen);
e. punt FCL.815 (b) (Bevoegdverklaring voor het vliegen in bergachtige gebieden);
f. punt FCL.825 (c) (Bevoegdverklaring voor instrumentvliegen en route).
de vastgelegde termijnen worden verlengd tot en met 12/11/2020.
Welke stappen moet ik ondernemen om deze ontheffing te kunnen genieten?
U moet niets doen, de termijnen worden automatisch verlengd.

Vragen?
De implementatie van deze ontheffing zal bij u mogelijk bijkomende vragen oproepen over
hoe dit nu praktisch moet worden ingevuld. Het DGLV publiceert op zijn website een pagina
waarop bijkomende info te vinden is i.v.m. de COVID-19-maatregelen. U kan er een lijst met
veel voorkomende vragen (FAQ) over deze ontheffing terugvinden. Mocht u na raadpleging
van deze lijst geen antwoord op uw vraag hebben gevonden, dan kan u deze per e-mail stellen
op het volgende adres: bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be.
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ATTACHMENT TO PART-FCL LICENCES DELIVERED BY
BELGIUM.

By signing this Attachment, I confirm that:

The following pilot has successfully completed the required conditions by the
mitigation measures as specified in the exemption:
Licence number :

Name of Pilot :

The following validity periods are extended as mentioned without exceeding
the end of the application of the exemption:
Class rating(s) (4 months): ☐ Yes

Initial validity date

Extended validity date*

Type rating(s) (4 months): ☐ Yes

Initial validity date

Extended validity date*

Instrument rating(s) (4 months): ☐ Yes

Initial validity date

Extended validity date*

Mountain rating (4 months): ☐ Yes

Initial validity date

Extended validity date*

Language proficiency (8 months): ☐ Yes

Initial validity date

Extended validity date**

Instructor rating(s)/Certificate(s) (8
months) : ☐ Yes

Initial validity date

Extended validity date*

Examiner certificates(s) (8 months): ☐ Yes

Initial validity date

Extended validity date*
(* not beyond 30/11/2020)
(**not beyond 12/11/2020)

Confirmation about the theoretical briefing 1
Name of
Instructor providing
the briefing

Exemption Reference

BCAA/Exemptions/FCL/2020-01

Instructor/Examiner’s name
and licence number:

Date

Signature

Note:

The examiner/instructor shall provide a copy of this document to the pilot. The
examiner/instructor shall send a copy of this document by e-mail
to bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be with
the
following subject : “BCAA/Exemptions/FCL/2020-01 - BE.FCL.XXXXXX.X”
(BE.FCL.XXXXXX.X must be replaced by the candidate's licence number)
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