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1. BEGRIPSBEPALINGEN 
 
1.1 
Bestuur:  
het bestuur van de afdeling parachutespringen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 
Luchtvaart (KNVvL). 
 
1.2 
Technische Commissie:  
de als zodanig ingestelde commissie van de afdeling parachutespringen van de KNVvL. 
 
2. INSTELLING VAN DE COMMISSIE 
 
2.1 
Ten behoeve van het eerste onderzoek na een ernstig ongeval bij parachutespringen stellen de 
KNVvL en de Luchtvaartpolitie een Ongevallencommissie in. 
 
2.2 
De commissie bestaat uit tenminste 5 houders van een bewijs van bevoegdheid als instructeur 
sportparachutespringen, die met uitdrukkelijke instemming van de Luchtvaartpolitie voor onbepaalde 
tijd worden benoemd door het Bestuur. 
2.3 
De leden van de commissie ontvangen een speciaal identificatiebewijs, dat hen toegang verschaft tot 
de plaats van het ongeval. 
 
3. PROCEDURE VAN HET ONDERZOEK IN EERSTE INSTANTIE 
 
3.1 
In geval van een ernstig ongeval op Nederlands grondgebied worden tenminste twee leden van de 
commissie door toedoen van de luchtvaartpolitie gewaarschuwd en uitgenodigd aanwezig te zijn bij 
het eerste onderzoek ter plekke. 
 
3.2 
De verschenen leden van de commissie assisteren de Luchtvaartpolitie bij het justitiële vooronderzoek 
en het opstellen van het eerste perscommuniqué. 
 
3.3 
De verschenen leden brengen onmiddellijk na afloop van het onderzoek ter plekke verslag uit aan de 
voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger. 
 
3.4 
De verschenen leden van de commissie brengen tevens binnen tweemaal 24 uur na het ongeval een 
schriftelijk uit aan het Bestuur. Dit rapport bevat een feitelijke weergave van het gebeurde. 
 
3.5 
Het Bestuur beslist daarop eveneens binnen tweemaal 24 uur of er naar aanleiding van het ongeval 
direct maatregelen moeten worden genomen. Afhankelijk van de inhoud worden deze maatregelen ter 
kennis gebracht van de chef instructeurs en de besturen van alle paraclubs, de valschermtechnici en 
eventuele andere belanghebbenden. 
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4. PROCEDURE VAN HET ONDERZOEK IN TWEEDE INSTANTIE 
 
4.1 
In alle gevallen, en ongeacht eventuele maatregelen, legt het bestuur het rapport van de commissie 
ter advisering voor aan de Technische Commissie. 
 
4.2 
De Technische Commissie richt zich bij de opstelling van het advies op het lering trekken uit het 
ongeval en de verhoging van de veiligheid bij parachutespringen in het algemeen. 
 
4.3 
De Technische Commissie zal bij de voorbereiding van het advies in elk geval advies inwinnen van de 
onder haar functionerende Materiaaltechnische Werkgroep, maar kan ook andere commissies of 
werkgroepen van de afdeling consulteren. 
 
4.4 
Op verzoek van het bestuur of de luchtvaartpolitie kunnen vertegenwoordigers van de politie 
deelnemen aan het onderzoek in tweede instantie. 
 
4.5 
Het advies van de Technische Commissie wordt binnen zeven werkdagen na het verzoek in een 
rapport uitgebracht aan het Bestuur. De genoemde termijn kan in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld 
voor het uitvoeren van testprogramma's, door het Bestuur worden verlengd. 
 
5. INZAGE JUSTITIËLE PROCESSEN-VERBAAL 
 
5.1 
Luchtvaartpolitie zal, indien daartegen geen bezwaren bestaan bij het Openbaar Ministerie, aan het 
bestuur een afschrift van het proces-verbaal, dat naar aanleiding van het ongeval is opgemaakt, ter 
beschikking stellen. 
5.2 
In het belang van het onderzoek in tweede instantie kan het bestuur het proces-verbaal uitsluitend aan 
de leden van de Ongevallencommissie of de Technische Commissie ter beschikking stellen. 
 
5.3 
De leden van het bestuur, alsmede de genoemde commissies, zullen het vertrouwelijke karakter van 
de beschikbaarstelling in acht nemen. 
 
6. EINDRAPPORTAGE 
 
6.1 
Het bestuur stelt binnen zeven werkdagen na ontvangst van het advies van de Technische Commissie 
het eindrapport vast en neemt besluiten over de daarin vervatte eventuele aanbevelingen of 
maatregelen. 
 
6.2 
Het bestuur verzendt het eindrapport zo spoedig mogelijk aan de luchtvaartpolitie, alle chef-
instructeurs, de valschermtechnici en de leden van de betrokken commissies. 
 
6.3 
Het bestuur ziet er tevens op toe dat relevante informatie uit het eindrapport zo spoedig mogelijk wordt 
gepubliceerd in het afdelingsorgaan. 
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7. OVEREENKOMST 
 
7.1 
De inhoud van dit reglement is overeengekomen door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 
Luchtvaart en de luchtvaartpolitie. 
 
 
Amsterdam/'s-Gravenhage, 11 augustus 1988 
 
De Commandant van de Dienst Luchtvaart, 
namens deze, 
de commandant, afdeling 
Luchtvaartonderzoeken 
 
 
 
R.M. Schnitker 
 
 

Koninklijke Nederlandse Vereniging 
voor Luchtvaart, 
namens deze, 
de voorzitter van de afdeling 
parachutespringen 
 
 
H.J. Tjassing 
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KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN 
 
Ernstige en dodelijke ongevallen parachutespringen 
PROCEDURE MELDING & ALARMERING 
 
1. Bij een dergelijk ongeval dient eerst de plaatselijke politie gewaarschuwd te worden met de 
desbetreffende melding. De plaatselijke politie dient de geneeskundige dienst in te schakelen; alleen 
een arts is bevoegd een overlijdensverklaring af te geven. Hierna wordt de KLPD Dienst 
Luchtvaartpolitie gebeld.  
 
2. Alarmering KLPD Dienst Luchtvaartpolitie. Tel: 020 - 5025693, 24 uur per dag bereikbaar. Hierbij 
worden de volgende  gegevens vermeld. 
• fataal ongeval parachutespringen. 
• plaats van het ongeval. 
• naam en functie van de melder. 
• telefoonnummer(s) voor contact.  
Hierbij dient een notitie gemaakt te worden door KLPD Dienst Luchtvaartpolitie de van de tijd van de 
ontvangen melding. 
 
3. De KLPD Dienst Luchtvaartpolitie zorgt voor de alarmering van de leden OC, volgens bijgevoegde 
lijst. Hierbij dient een notitie gemaakt te worden door de KLPD Dienst Luchtvaartpolitie van de tijden 
van het alarmeren van de leden OC, alsmede van de resultaten daarvan.  
 
alarmering lid OC: naam:  geslaagd / niet geslaagd 
actie lid OC   wel / geen onderzoek 
 
4. Deze procedure dient jaarlijst geëvalueerd en besproken te worden door de KLPD Dienst 
Luchtvaartpolitie en de OC. Bij voorkeur in de periode januari / februari van elk kalenderjaar. 


