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Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
Afdeling Parachutespringen
Basis Veiligheidsreglement sportparachutespringen 2018
inclusief wijzigingen (in kantlijn)
Hoofdstuk 1:

Algemene bepalingen

Artikel 101

Verantwoording

Lid 1. Dit reglement, inclusief alle bijlagen volgens artikel 706 is door het bestuur vastgesteld
met het oog op een veilige beoefening van het sportparachutespringen op centra aangesloten
bij de KNVvL. Het dient door elke organisatie, van welke aard dan ook, die zich bezig houdt met
de uitoefening van het sportparachutespringen en is aangesloten bij de KNVvL, nageleefd te
worden.
Lid 2. Het is onverkort van toepassing op alle leden en aspirant leden van de KNVvL, ingedeeld
bij de afdeling parachutespringen.
Artikel 102

Begripsbepalingen

De KNVvL afdeling parachutespringen hanteert ten behoeve van dit reglement de volgende
begrippen:
 Afdelingsorgaan: het orgaan (Sportparachutist) van de Afdeling Parachutespringen van de
KNVvL.
 AFF opleiding: (Accelerated FreeFall / versnelde vrije val): een opleiding, waarbij de leerling
door middel van een specifieke training wordt opgeleid om uitsluitend vrijeval sprongen te
maken.
 Automatische Opening parachutesprong of AO sprong: een sprong waarbij de parachute na
het verlaten van het luchtvaartuig zonder toedoen van de drager door een verbinding met het
luchtvaartuig wordt geopend.
 Automatische opener (Automatic Activation Device, AAD): een apparaat dat, indien voor
gebruik ingeschakeld en correct ingesteld kan zorgen voor de opening van de
reservecontainer in die gevallen dat de springer zelf nalatig is dat te doen.
 Basisopleiding: een door het bestuur geautoriseerde opleiding tot aan het uitreiken van het
sportparachutespringbewijs.
 Bestuur: het bestuur van de Afdeling Parachutespringen van de KNVvL.
 Bevoegdheden reglement (BR): het reglement der brevetten en bevoegdheden van de KNVvL
afdeling parachutespringen.
 Centrum: een statutair bij de KNVvL aangesloten parachutisten rechtsvorm.
 Formatiesprong (FS sprong): een sprong van twee of meer springers, waarbij de springers de
intentie hebben om tijdens de vrije val in de nabijheid te geraken van de andere springer(s).
 Freeflysprong: sprong waarbij de springer zijn lichaam langs de verticale en/of diagonale
lengte as houdt
 Freestylesprong: een freeflysprong waarbij specifieke artistieke lichaamsposities worden
vereist volgens de internationale wedstrijdreglementen.
 Handcam: een camera die op de hand is gemonteerd.
 Harnastest: een periodieke praktische test, waarbij de vaardigheden uit de basisopleiding, met
name het uitvoeren van de reserveprocedure, worden gecontroleerd.
 Hoofdbestuur: het Hoofdbestuur van de KNVvL.
 Instructiesprong: een sprong van twee of meer springers waarbij (een) springer(s), niet in het
bezit van een C-brevet, instructie krijgt/krijgen in een soort sprong, dan wel een onderdeel
daarvan, van een andere sportparachutist die is aangewezen door de verantwoordelijke
instructeur.
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Opmerking [r1]: Betere tekst

Opmerking [r2]: Deze afkorting moet
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KNVvL: de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, gevestigd te Woerden.
Koepelformatiesprong (CF sprong): een sprong van twee of meer springers, waarbij de
springers de intentie hebben om onder de geopende parachute in de nabijheid te geraken van
de andere springer(s).
Logkaart: de bij elke springuitrusting verplicht aanwezige kaart waarop de verklaring van
luchtwaardigheid is afgegeven en werkzaamheden aan de desbetreffende springuitrusting
worden aangetekend.
Nachtsprong: een parachutesprong die wordt uitgevoerd tussen een uur na zonsondergang
en een uur voor zonsopkomst.
Observatiesprong: een sprong van twee springers, waarbij de te observeren springer niet in
het bezit is van het A-brevet en de activiteiten van de observerende springer beperkt blijven
tot het in de vrije val op veilige afstand observeren van de eerstgenoemde springer.
Onder leiding van: betrokkene dient lijfelijk aanwezig te zijn bij, maar draagt geen
verantwoordelijkheid voor, de betreffende springactiviteit.
Onder verantwoordelijkheid van: betrokkene draagt de verantwoordelijkheid voor, maar
behoeft niet lijfelijk aanwezig te zijn bij de betreffende springactiviteit.
Onder leiding en verantwoordelijkheid van: betrokkene dient lijfelijk aanwezig te zijn bij én
draagt de verantwoordelijkheid voor de betreffende springactiviteit.
Ongeval: Een voorval waarbij een blessure is opgetreden.
Opleidings & Examen Commissie (OPEX): de als zodanig door het bestuur ingestelde
commissie.
Parachutesprong of sprong: een voorgenomen afdaling van een persoon uit een zich in de
lucht bevindend luchtvaartuig of toestel, waarbij die persoon de intentie heeft om een
springuitrusting te gebruiken.
Periodieke inspectie: het behandelen van een springuitrusting volgens de artikelen 403 en
404.
Reserve static-line (RSL): een verbinding tussen de risers van de hoofdparachute en de
sluitpin van de reservecontainer, zodanig dat bij het afwerpen van de hoofdparachute
automatisch de sluitpin van de reserve container wordt getrokken.
Sanctie Commissie (SaC): de als zodanig door het bestuur ingestelde commissie.
Skysurfsprong: een sprong, waarbij gedurende de sprong een surfboardvormige plank vastzit
aan de voeten van de springer.
Sportparachutist of springer: een houder (M/V) van een sportparachutespringbewijs,
afgegeven door het bestuur, of door het bestuur van een vergelijkbare buitenlandse
organisatie.
Springactiviteit: de onder niet meer dan één vermelding in de AIP dan wel één NOTAM samen
georganiseerde sprong(en).
Sport Commissie (SC): de als zodanig door het bestuur ingestelde commissie.
Springtechnische Commissie (StC): de als zodanig door het bestuur ingestelde commissie.
Tandemsprong: een parachutesprong waarbij twee personen gebruik maken van één en
dezelfde springuitrusting, zodanig dat het passagiersharnas van de tandempassagier tijdens
de sprong is aangehaakt aan het harnas van de tandemmaster.
Veiligheids Commissie (VC): de als zodanig door het bestuur ingestelde commissie.
Veiligheidsmanagementsysteem (VMS): Een systeem waarmee veiligheidsbewustzijn wordt
verhoogd en waarbij risico’s inzichtelijk worden gemaakt, verbeteringen worden doorgevoerd
en wordt gecontroleerd op effectiviteit.
Veiligheidsmanager (VM): Een aangewezen persoon belast met het lokaal implementeren en
beheren van het Veiligheidsmanagementsysteem.
Verklaring van luchtwaardigheid: de verklaring zoals die wordt afgegeven volgens artikel 403
door een master rigger voor de toelating van de springuitrusting.
Voorval: Een afwijking van de normale gang van zaken tijdens de voorbereiding of uitvoering
van een sprong of gedurende een springactiviteit, waarbij schade en/of een blessure is of had
kunnen ontstaan. of een blessure had kunnen ontstaan.

Opmerking [r4]: Er is nu een nieuwe
logkaart, daar staat ook deze verklaring op.

Opmerking [r5]: Sportcommissie
ontbrak nog en is nodig voor verlenging
scheidsrechtersbevoegdheden.

Opmerking [r6]: Bredere tekst, nu
inclusief de voorbereiding van een sprong.
Dit hoort ook bij de voorval definitie van
het VMS
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Vrijeval sprong: elke sprong die niet een AO sprong is.
Watersprong: een parachutesprong waarbij de sportparachutist zoals vooraf voorgenomen in
open water landt.
Wingload: de verhouding van het oppervlak van een parachute en het gewicht van de springer
inclusief springuitrusting, uitgedrukt in lbs/sqft: (US) pounds per squarefeet.
Wingsuit: een pak dat flexibel materiaal (vleugels) bevat tussen de armen en het lichaam, en
tussen de benen van een springer, daarbij de mogelijkheid van voorwaartse beweging
creërend met alleen de zwaartekracht als voortstuwing.
Wingsuitsprong: een parachutesprong met een wingsuit.





Artikel 103

Algemeen

Lid 1. Voor het uitvoeren van een sprong moet de sportparachutist aan kunnen tonen in het
bezit te zijn van:
 een sportparachutespringbewijs (of een buitenlands equivalent).
 een logboek als omschreven in artikel 109.
 een geldig bewijs van verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid.
 een geldig lidmaatschap KNVvL afdeling parachutespringen (of een buitenlands
equivalent).
Lid 2. De sportparachutist mag een voorgenomen sprong niet uitvoeren, wanneer zijn
lichamelijke en geestelijke toestand en vaardigheid zodanig zijn, dat hij niet in staat is dat op
een veilige wijze te doen.
Lid 3: Voor en tijdens het uitvoeren van een sprong dienen sportparachutisten zich te
onthouden van het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen, als volgt:
 Het is niet toegestaan te springen indien korter dan tien (10) uur daarvoor alcohol is
gebruikt. gebruik van alcohol is niet toegestaan tenminste korter dan tien (10) uur voor
een sprong.
 Het gebruik van drugs en medicijnen met een negatieve invloed bij het beoefenen van
parachutespringen is niet toegestaan. Zo nodig dient de voorschrijvende arts te worden
geconsulteerd over de invloed van het desbetreffende medicijn bij parachutespringen.
Bij twijfel van deze arts, dient contact opgenomen te worden met de Aeromedical
Centres (AMC), Authorised Medical Examiner (AME) of arts van de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT).
Artikel 104

Sportparachutespringbewijs

Lid 1. Moment van afgifte
Aan een ieder die met goed gevolg een basisopleiding, zoals bedoeld in de artikelen 105 en
107, heeft gevolgd, wordt vanwege het bestuur door de instructeur, verantwoordelijk voor de
opleiding, een sportparachutespringbewijs afgegeven.
Lid 2. Voorwaarden voor afgifte
Het sportparachutespringbewijs wordt slechts afgegeven aan personen die de leeftijd van
zestien (16) jaar hebben bereikt en die naar het oordeel van de verantwoordelijke instructeur in
staat zijn om het sportparachutespringen op veilige wijze te beoefenen.
Lid 3. Aanvullende voorwaarde in geval van minderjarigheid
Aan personen die de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid nog niet hebben bereikt, wordt het
sportparachutespringbewijs slechts afgegeven na een schriftelijke verklaring van geen bezwaar
door de ouders of de gezag uitoefenende ouder of de voogd.
Artikel 105

Basisopleiding

Een basisopleiding mag uitsluitend geschieden door:
 een instructeur.
 onder verantwoordelijkheid van een instructeur door één of meerdere hulpinstructeurs.
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Artikel 106

onder leiding en verantwoordelijkheid van een instructeur door een hulpinstructeur in
opleiding.
Voorwaarden springvaardigheid

Lid 1. De eerste parachutesprong van een sportparachutist moet worden gemaakt binnen een
beperkte termijn, ter beoordeling van een de instructeur. Na overschrijding van deze termijn
moet een beperkte opleiding ter compensatie worden gevolgd.
Lid 2. Parachutesprongen van een sportparachutist, niet in het bezit van het A-brevet, moeten
met een tussenruimte van ten hoogste drie (3) maanden worden uitgevoerd. Bij overschrijding
van deze termijn geldt hetzelfde als in lid 1.
Artikel 107

Autorisatie opleidingsplan

Lid 1 Ieder centrum is verplicht mee te werken tot het verkrijgen van de grootst mogelijke mate
van uniformiteit eenvormigheid in de basisopleiding parachutespringen. Het bestuur stelt
daartoe een basisopleidingsplan op.
Lid 2: Een centrum dat het onmogelijk acht zich te conformeren aan het basisopleidingsplan of
afwijking van het basisopleidingsplan noodzakelijk oordeelt, dient daartoe bij het bestuur een
gemotiveerd voorstel in met daarin een opsomming van de gewenste afwijkingen. Het bestuur
kan een voorstel tot afwijking van het basisopleidingsplan (geheel of gedeeltelijk) aanvaarden of
afwijzen. Het bestuur kan aan dit besluit beperkingen of voorwaarden verbinden.
Artikel 108

Registratieverplichtingen

Lid 1. De sportparachutist is verplicht in een logboek met een niet gemakkelijk uitwisbaar
schrijfmiddel naar waarheid minimaal aantekening te houden van:
 volgnummer, datum en plaats van de sprong
 de afspringhoogte
 de duur van de vrije val
 de soort sprong
De sportparachutist, niet in het bezit van een C-brevet, is verplicht iedere sprong door een
andere, bij de springactiviteit aanwezige springer te laten aftekenen. Breveteisen dienen te
worden afgetekend door een (hulp)instructeur, met vermelding van hun nummer.
Lid 2. Het is houders van een C-brevet toegestaan hun sprongen in een digitaal logboek bij te
houden.
Lid 3. De sportparachutist is verplicht het logboek als omschreven in lid 1 en 2 gedurende ten
minste vijf (5) jaren na de laatste erin opgetekende sprong te bewaren.
Artikel 110

Melding van blessures en voorvallen

Lid 1. Een sportparachutist, in het bezit van het C-brevet, is verplicht elk voorval dan wel
ongeval binnen vijf (5) werkdagen ter kennis van het bestuur te brengen.
Lid 2. Een verantwoordelijke instructeur is verplicht de in dit artikel bedoelde melding te doen,
wanneer bij het voorval een sportparachutist, niet in het bezit van het C-brevet, is betrokken,
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Opmerking [r9]: Betere term

Opmerking [r10]: Betere tekst, geeft
het bestuur meer vrijheid tot handelen in
dit soort zaken.

Gelijkstelling

Lid 1. Een elders door of vanwege een bevoegde instantie afgegeven equivalent van een
sportparachutespringbewijs, A-brevet of B-brevet kan door een instructeur worden gelijkgesteld.
Lid 2. Een elders door of vanwege een bevoegde instantie afgegeven equivalent van een Cbrevet, D-brevet en/of bevoegdheid kan alleen door het bestuur, dan wel door de StC namens
het bestuur worden gelijkgesteld. zijn bevoegd om een elders door of vanwege een bevoegde
instantie afgegeven equivalent van een C-brevet, D-brevet en/of een bevoegdheid gelijk te
stellen. Voor de uitgifte van de gelijkstelling moet een door het bestuur goedgekeurd protocol
gevolgd worden.
Artikel 109

Opmerking [r8]: Dit kan ook op een
ander centrum plaats vinden. Dat is nu de
praktijk.

Opmerking [r11]: Betere verwoording,
in lijn met lid 1.

Opmerking [r12]: Er zijn geen
protocollen voor gelijkstelling, alleen voor
ontheffing, en dan alleen voor AFF en T.
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zulks onder vermelding van de personalia van de betrokken sportparachutist. Een
tandemmaster is verplicht de in dit artikel bedoelde melding te doen wanneer het een voorval
dan wel ongeval betreft van een tandempassagier bij een door de tandemmaster uitgevoerde
sprong.
Lid 3. De meldingen zoals hierboven genoemd dienen te geschieden op een door het bestuur
vastgestelde wijze. Het is verplicht meldingen naar waarheid in te vullen met alle relevante
informatie.
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Hoofdstuk 2:

Lichamelijke en geestelijke gesteldheid.

Artikel 201

Geneeskundige verklaring

Lid 1. Sportparachutisten, niet in het bezit van een B-brevet en houders van een
tandembevoegdheid dienen bij iedere sprong in het bezit te zijn van een geldige geneeskundige
verklaring, dan wel een geldige Class 1 of Class 2 Medical.
Lid 2. De geneeskundige verklaring, waaruit blijkt dat de houder lichamelijk en geestelijk
geschikt is voor het sportparachutespringen wordt afgegeven door een bevoegde arts. De
verklaring dient te zijn voorzien van het stempel en BIG registratienummer of waarmerk van de
arts.
Artikel 202

Eisen inzake lichamelijke en geestelijke gesteldheid

De lichamelijke en geestelijke geschiktheid wordt op verzoek van de aanvrager onderzocht bij
een geneeskundig onderzoek met inachtneming van de volgende eisen:
1. Afwezigheid van elke lichamelijke of geestelijke ziekte, van elk gebrek of van elke afwijking,
die kan leiden tot een plotselinge ongeschiktheid om een parachutesprong naar behoren uit te
voeren.
2. Voldoende functie van de vier ledematen, waarbij in het bijzonder moet worden gelet op knieen enkelgewrichten, alsmede vorm en functie van de wervelkolom en de getraindheid van het
bandapparaat en de musculatuur.
3. Normale functie van hart, longen, nieren en zenuwstelsel.
4. Een actieve, acute of chronische pathologische toestand van een of beide ogen of van de
adnexae waardoor goed functioneren in zulke mate zou kunnen worden belemmerd, dat de
veiligheid tijdens de sprong niet is gewaarborgd, leidt tot ongeschikt verklaring.
5. De aanvrager moet een gezichtsscherpte in de verte hebben van ten minste 6/12 (20/40, 0.5)
op elk oog afzonderlijk, met of zonder correctie. Indien deze gezichtsscherpte slechts wordt
verkregen met behulp van corrigerende lenzen, kan de aanvrager geschikt worden verklaard
mits de lenzen worden gedragen tijdens het sportparachutespringen.
6. De kandidaat moet een conversatiespraak, staande op 2,5 meter afstand met de rug naar de
onderzoeker, goed verstaan. De tubae eustachii moeten goed doorgankelijk zijn. Stoornissen in
het vestibulair apparaat leiden tot ongeschikt verklaring.
7. Het gebit moet in goede staat verkeren. Losse gebitsdelen, al dan niet prothesen, moeten
tijdens het springen zijn verwijderd.
Artikel 203

Vervangende verklaring

Lid 1. Een persoon die niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 202 kan een
vervangende verklaring bij het bestuur aanvragen. Het bestuur zal ter beoordeling van deze
aanvraag een arts aanwijzen.
Lid 2. De in lid 1 genoemde arts kan een vervangende verklaring afgeven indien de
geconstateerde tekortkomingen van zodanige aard zijn, dat zij kunnen worden gecompenseerd
door verworven en aangetoonde geschiktheid, bedrevenheid en ervaring van de aanvrager.
Lid 3. Aan het afgeven van een vervangende verklaring kan door het bestuur voorwaarden
worden verbonden.
Artikel 204

Geldigheid

Lid 1. De verklaring is maximaal vierentwintig (24) maanden geldig.
Lid 2. De houder van de verklaring mag geen gebruik maken van de bevoegdheid op elk
moment dat deze zich bewust is van een afname van de medische geschiktheid waardoor
taken behorend bij de bevoegdheid niet meer veilig kunnen worden uitgevoerd.
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Hoofdstuk 3: Bevoegdheden
Artikel 301

Bevoegdheden

Lid 1. Een ieder die in het bezit is van een sportparachutespringbewijs kan de volgende
bevoegdheden behalen, zoals verwoord in de vigerende versie van het bevoegdheden
reglement. Het bevoegdheden reglement (BR) maakt als zodanig deel uit van dit BVR.
Bevoegdheden algemeen
AO brevet

Beginnend sportparachutist

AFF gegradueerd

Beginnend sportparachutist AFF

A-brevet

Beginnend vrije val sportparachutist

B-brevet

Gevorderd vrije val sportparachutist

C-brevet

Zelfstandig vrije val sportparachutist

D-brevet

Ervaren sportparachutist
Aanvullende bevoegdheden

T

Tandemmaster
Instructie bevoegdheden

HI

Hulp Instructeur

JM-AO

Jumpmaster AO

I

Instructeur

CI

Chef Instructeur

AFF

Accelerated Free Fall bevoegdheid

CD

Clubdocent
Materiaal bevoegdheden

SR

Senior Rigger

MR

Master Rigger
Examinator bevoegdheden

EX

Examinator algemeen

EA

Examinator AFF bevoegdheid

ET

Examinator Tandemmaster

ER

Examinator Rigger
Bevoegdheid scheidsrechter
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SN

Scheidsrechter nationaal

SI

Scheidsrechter internationaal
Veiligheidsbevoegdheid

VM

Veiligheidsmanager

Lid 2: De met bovenstaande bevoegdheden samenhangende activiteiten mogen uitsluitend
worden uitgevoerd door houders van de betreffende bevoegdheid.
Artikel 302

Afgifte en verlenging bevoegdheden

Lid 1. De afgifte en verlenging van een bevoegdheid wordt door of namens het bestuur gedaan.
Lid 2. Een bevoegdheid wordt afgegeven aan eenieder die voldoet aan de bepalingen zoals
vermeld in de vigerende versie van het BR.
Lid 3. Voor bevoegdheden is een beperkte geldigheidsduur van toepassing. De einddatum van
de geldigheid is op de bevoegdheid vermeld. De einddatum van geldigheid is tot uiterlijk 1
maart van het jaar direct volgend op het jaar van het behalen of verlengen van de bevoegdheid.
Om een bevoegdheid geldig te houden moet de bevoegdheidhouder deze voor verlenging
aanvragen bij een Chef Instructeur volgens een door de OPEX goedgekeurd protocol.
Lid 4. De eisen voor verlenging staan per bevoegdheid vermeld in het BR. Indien een
bevoegdheid wordt behaald ná 1 maart dan worden de benodigde eisen qua aantallen voor de
eerstkomende jaarlijkse verlenging naar rato - op maandbasis – aangepast, waarbij een
gebroken getal naar boven wordt afgerond naar een heel getal.
Lid 5. Gemaakte examensprongen tellen mee bij de eisen voor de jaarlijkse verlenging.
Lid 6. Indien niet voldaan wordt aan één of meer van de verlengingeisen dan wordt de
geldigheid van de desbetreffende bevoegdheid/heden verlengd tot drie (3) maanden ná de
geldigheidsdatum (zoals vermeld in lid 3.) Deze verlenging kan slechts één (1) maal per drie (3)
achtereenvolgende jaren worden afgegeven.
Lid 7. De in de drie (3) maanden termijn ondernomen activiteiten om aan de verlengingseisen te
voldoen (lid 6) gelden ook voor de direct daaropvolgende verlenging. Deze dubbeltelling mag
slechts eenmaal worden toegepast.
Lid 8. Indien voor de tweede achtereenvolgende maal niet wordt voldaan aan de
verlengingseisen van een bevoegdheid moet een, eventueel beperkt herexamen worden
afgelegd.
Lid 9. Een verlenging kan tot uiterlijk drie (3) maanden na het verlopen van de geldigheidsduur
worden aangevraagd. Voor een verlenging die na later wordt aangevraagd moet een, eventueel
beperkt herexamen worden afgelegd.
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Opmerking [r15]: Onnodig beperkend,
want de gedane sprongen van dat jaar
door de springer tellen nog. Daarbij kan
een springer die wel verlengd heeft ook 10
maanden niet aan de eisen werken en in de
laatste 2 maanden wel. Als een springer
niet verlengd voordat de nieuwe ronde
ingaat is de bevoegdheid sowieso verlopen
en moet een nieuw examen gedaan
worden.
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Hoofdstuk 4: Springuitrusting
Artikel 401

Springuitrusting

Lid 1. Onder de springuitrusting wordt verstaan:
 de hoofdparachute
 de reserveparachute
 het harnas inclusief de verbinding met de hoofdparachute
 bijbehorende openingssystemen
 de containers van zowel de hoofd- als de reserveparachute
 indien aanwezig, een AAD
Lid 2. Het is niet toegestaan om aan een springuitrusting andere werkzaamheden of
verrichtingen uit te voeren dan waartoe men volgens dit reglement of door het bestuur
uitgegeven voorschriften bevoegd is, dan wel waarvoor de bevoegdheid aldus is beperkt.
Artikel 402

Tandemuitrusting

Lid 1. Een tandemuitrusting is een speciaal voor tandemsprongen ontworpen springuitrusting,
die in elk geval bestaat uit de onderdelen genoemd in artikel 401 lid 1 plus een
passagiersharnas, met daarbij tevens de volgende toevoegingen:
 het harnas dient te worden gedragen door de tandemmaster.
 de reserveparachute dient square te zijn.
 een AAD is verplicht.
 het harnas dient een reserve static-line (RSL) te bevatten.
Lid 2. Van elke tandemuitrusting moet het aantal sprongen worden bijgehouden.
Artikel 403

Verklaring van luchtwaardigheid

Lid 1. De verklaring van luchtwaardigheid betreft alle onderdelen van de springuitrusting zoals
genoemd in artikel 401 lid 1 dan wel artikel 402 lid 1, met uitzondering van de hoofdparachute
Lid 2. De verklaring van luchtwaardigheid moet worden afgegeven door een master rigger. De
verklaring van luchtwaardigheid wordt alleen afgegeven indien is voldaan aan de aanwijzingen
en voorschriften van het bestuur en door het bestuur overgenomen voorschriften van
fabrikant(en).
Lid 3. De verklaring van luchtwaardigheid vervalt bij wijziging van de gebruikte samenstelling,
met uitzondering van het gestelde in artikel 404 lid 3.
Artikel 404

De periodieke inspectie

Lid 1. De periodieke inspectie bestaat uit het openen, inspecteren en vouwen van de
springuitrusting, met uitzondering van de hoofdparachute. De periodieke inspectie van een
tandemuitrusting betreft de onderdelen zoals genoemd in artikel 402 lid1.
Lid 2. De periodieke inspectie moet worden uitgevoerd door een senior rigger of master rigger,
of een buitenlandse houder van een buitenlands equivalent, waarbij voor springuitrustingen in
het bezit van buitenlandse gastspringers de buitenlandse termijn van periodieke inspectie geldt.
Lid 3. De periodieke inspectie vervalt bij wijziging van de samenstelling van de springuitrusting
met de volgende uitzonderingen:
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de AAD, indien die van een gelijkwaardig type is, en compatibel/soortgelijk is.
de reserve parachute, indien die van dezelfde fabrikant, grootte, type en uitvoering is.
bij het omwisselen van hoofdparachutes, eventueel inclusief de verbindingen met het
harnas en het openingssysteem (bag – bridle – pilotchute) indien naar het oordeel van
een instructeur, senior rigger of master rigger de te gebruiken verbindingen passen bij het
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harnas en de hoofdparachute en het openingssysteem compatibel zijn met de te
gebruiken container.

Het passagiersharnas van een tandemuitrusting.

Het AO openingssysteem.
Lid 4. De sluiting van de container van de reserveparachute dient na het vouwen te worden
voorzien van een verzegeling met een door het bestuur uitgegeven identificatienummer van de
persoon die verantwoordelijk is voor deze verrichting. De datum van de periodieke inspectie
dient op de logkaart te worden afgetekend met herkenbare vermelding (naam,
identificatienummer, paraaf, land) van degene die de handeling heeft verricht.
De plicht tot verzegeling vervalt als de periodieke inspectie is verricht door een houder van een
buitenlandse riggerbevoegdheid waarbij volgens die regelgeving verzegeling niet nodig is dan
wel niet is toegestaan.
Artikel 405

Gebruik

Lid 1. De springuitrusting mag alleen voor een sprong gebruikt worden indien:
 alle onderdelen voldoen aan de eisen van de laatst geldende versie van de Technische
Standaard Springuitrustingen (TSS), zoals vastgesteld door het bestuur, en
 de logkaart ingevuld en ondertekend aanwezig is, en
 de verklaring van luchtwaardigheid aanwezig en geldig is, en
 de laatste periodieke inspectie nog geldig is. Deze inspectie heeft een geldigheidsduur
van zes (6) maanden en gaat in op de dag van de inspectie zelf. recenter dan zes (6)
maanden geleden is uitgevoerd en afgetekend, en
 de hoofdparachute op de dag van gebruik minimaal zes (6) maanden hiervoor is
geopend, geïnspecteerd en gevouwen, waarbij de dag van gebruik meetelt in de periode
van zes (6) maanden. voldaan is aan het gestelde in artikel 406, en
 deze geschikt en gebruiksklaar is voor de voorgenomen sprong
Lid 2. Iedere sportparachutist is bij elke sprong verplicht er op toe te zien dat de te gebruiken
springuitrusting voldoet aan al het gestelde in lid 1.
Lid 3. Voor iedere sportparachutist niet in het bezit van een A-brevet die gebruik maakt van een
springuitrusting die niet zijn eigendom is geldt de verplichting van lid 2 voor de
verantwoordelijke instructeur.
Artikel 406
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Hoofdparachutes

Lid 1. Een hoofdparachute mag alleen dient maximaal zes (6) maanden voor gebruik geopend,
geïnspecteerd en gevouwen worden: te zijn:
 door een senior rigger of master rigger, of
 onder verantwoordelijkheid van een instructeur, een senior rigger of een master rigger, of
 door de sportparachutist in het bezit van het A-brevet of hoger, uitsluitend door zichzelf te
gebruiken, of
 door of onder verantwoordelijkheid van de sportparachutist in het bezit van het B-brevet
of hoger, uitsluitend door zichzelf te gebruiken.
Lid 2. Bij het vouwen dienen de aanwijzingen van de fabrikant en het bestuur te worden gevolgd.
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Hoofdstuk 5: Veiligheidsvoorschriften bij het sportparachutespringen
Artikel 501

Algemene beschermende verplichtingen

Lid 1. De voorgenomen sprong van een sportparachutist dient altijd in overeenstemming te zijn
met zijn ervaring en bedrevenheid, zoals die blijkt uit zijn bevoegdheden en zijn logboek.
Lid 2. Parachutesprongen mogen slechts worden uitgevoerd met een springuitrusting als
omschreven in artikel 401 of 402, die voldoen aan het gestelde in artikelen 403 t/m 406.
Lid 3. De minimale openingshoogte bij vrijeval sprongen is 2500 ft boven de grond. De minimale
afspringhoogte bij AO parachutesprongen met square hoofdparachutes is 3000 ft boven de
grond.
Lid 4. Het dragen van een functionerende, juist ingestelde en gedurende de sprong afleesbare
hoogtemeter is verplicht.
Lid 5. Er moet visuele of radiografische communicatie zijn tussen de bestuurder van het
luchtvaartuig c.q. toestel of de sportparachutist en een door een centrum aangewezen
deskundige persoon op het landingsterrein, waarbij ten minste de berichten 'springen
toegestaan', 'stand-by' en 'cancel' moeten kunnen worden overgebracht.
Lid 6. Een sportparachutist, die zes (6) maanden of langer niet heeft gesprongen, moet één of
meer aangepaste sprongen maken onder leiding van een instructeur. Aantal en vorm van
invulling zijn ter beoordeling van deze instructeur.
Lid 7: De sportparachutist, die wil gaan springen met een hoofdparachute uit een hogere
ervaringscategorie, dan de hoofdparachute waarmee hij tot op dat moment heeft gesprongen,
mag dat alleen indien hij voldoet aan de daarvoor in BVR bijlage A gestelde criteria.
Lid 8: In afwijking van BVR bijlage A kan een Chef Instructeur een springer toestemming geven
om met een maximaal één maat kleinere hoofdparachute te springen, mits de springer de van
toepassing zijnde indeling parachute en wingload niet overschrijdt. Hiervan dient de Chef
Instructeur een aantekening te maken in het logboek en een schriftelijke melding te doen aan de
StC. Bij gebruik van een digitaal logboek wordt dit opgetekend op de bevoegdheid.
Artikel 502

Opmerking [r20]: Tekst in lijn met BVR
bijlage A, het gaat hierbij alleen om
hoofdparachutes.

Beschermende verplichtingen ten aanzien van kleding en schoeisel

Lid 1. Wanneer op afspringhoogte de buitentemperatuur 0° Celsius of lager bedraagt, is het
dragen van handschoenen en oogbescherming verplicht.
Lid 2. Sportparachutisten niet in het bezit van een C-brevet dienen bij iedere sprong geschikte
hoofdbescherming en geschikt schoeisel te dragen.
Lid 3. Sportparachutisten niet in het bezit van een B-brevet dienen bij iedere sprong dicht en
stevig schoeisel te dragen.
Lid 4. Sportparachutisten niet in het bezit van een A-brevet dienen bij iedere sprong een harde
helm als hoofdbescherming te dragen.
Artikel 503

Windlimieten

Lid 1. Bij de eerste vijf (5) sprongen mag de grondwindsnelheid ten hoogste zes (6) meter per
seconde bedragen.
Lid 2: Tijdens de eerste tweehonderd (200) sprongen mag de grondwindsnelheid ten hoogste
negen (9) meter per seconde bedragen.
Artikel 504

Eisen aan het landingsterrein

Lid 1. Voor sportparachutisten niet in het bezit van een B-brevet moet het landingsterrein vrij van
obstakels zijn met een straal van ten minste vijfenzeventig (75) meter.
Lid 2. Voor sportparachutisten niet in het bezit van een C-brevet moet het landingsterrein vrij van
obstakels zijn met een straal van ten minste vijfentwintig (25) meter.
Lid 3. Voor sportparachutisten in het bezit van een C-brevet gelden geen eisen ten aanzien van
het landingsterrein.
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Artikel 505

Harnastest

Vóór iedere sprong dient een sportparachutist niet in het bezit van een B-brevet aan te kunnen
tonen niet langer dan drie (3) maanden geleden met goed gevolg een harnastest te hebben
afgelegd. Hiervan dient door de (hulp)instructeur aantekening te zijn gehouden in het logboek van
betrokkene.
Artikel 506

Beschermende verplichtingen ten aanzien van de springuitrusting

Lid 1. Springuitrustingen die gebruikt worden door sportparachutisten moeten zijn voorzien van:
 een gescheiden bediening voor het afwerpen van de hoofdparachute aan de rechterzijde
en voor het trekken van de sluitpin van de reservecontainer aan de linkerzijde van de
voorzijde van het harnas.
 parachutes, waarvan de vliegeigenschappen in overeenstemming zijn met het opleidingsen ervaringsniveau van de gebruiker.
Lid 2. Springuitrustingen die gebruikt worden door sportparachutisten niet in het bezit van een Cbrevet moeten zijn voorzien van een functionerende en correct ingeschakelde en correct
ingestelde AAD, alleen van fabrikant en type volgens BVR bijlage C.
Indien de fabrikant van de betreffende AAD een “studentversie” beschikbaar heeft, is het bij de
eerste 25 sprongen van een springer verplicht deze versie te gebruiken.
Lid 3. Springuitrustingen die gebruikt worden door sportparachutisten niet in het bezit van een Abrevet, dienen voorzien te zijn van een RSL.
Artikel 507
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Beschermende verplichtingen ten aanzien van het openingssysteem

Voor hoofdparachutes die gebruikt worden door sportparachutisten in het bezit van ten hoogste
een AO-brevet of AFF-brevet zijn de volgende openingssystemen toegelaten
- static-line
- ripcord
- throw-away BOC (bottom of container), onder de volgende voorwaarden:
 bij AFF-sprongen, of
 indien naar oordeel van een instructeur is voldaan aan de stabiliteitstest, waaraan de
volgende eisen zijn verbonden:
1: in staat zijn om minimaal twintig (20) seconden lang stabiel te vallen, en,
2: in staat zijn om na een onstabiele exit binnen tien (10) seconden stabiel te vallen, en,
3: twee (2) maal een zelf gecreëerde onstabiliteit hebben opgelost, en,
4: in staat zijn om stabiliteit te behouden bij de opening van de parachute.
Artikel 508

Beschermende verplichtingen na de basisopleiding

Lid 1. Voor het uitvoeren van de eerste vrijeval sprong na de AO basisopleiding moet een
sportparachutist ten minste vijf (5) AO parachutesprongen hebben uitgevoerd, waarvan bij de
laatste twee (2) sprongen een dummy ripcord is getrokken zonder verlies van stabiliteit. De
eerste vrijeval sprong dient binnen vierentwintig (24) uur na de laatste goed uitgevoerde dummy
te worden uitgevoerd. In een door het bestuur geautoriseerd opleidingsplan kan van deze regels
worden afgeweken.
Lid 2. Sportparachutisten, niet in het bezit van het A-brevet, moeten bij iedere sprong in het
vliegtuig worden begeleid door een instructeur, of door een door de instructeur aangewezen
sportparachutist met een B-brevet. Betreft het een AO sprong, dan dient de begeleidende
sportparachutist tevens te beschikken over de (hulp)instructeur bevoegdheid jumpmaster AO.
Lid 3. De bevoegdheid van lid 2 betreffende een AO sprong, wordt ook verleend aan een
hulpinstructeur jumpmaster AO in opleiding onder leiding (in het vliegtuig) en
verantwoordelijkheid van een instructeur, tot maximaal de periode dat de positieve uitslag van het
theorie-examen geldig is.
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Artikel 509

Speciale voorschriften bij het gebruik van ronde hoofdparachutes

Lid 1: Springuitrustingen met een borstreservesysteem, die gebruikt worden door
sportparachutisten niet in het bezit van een C-brevet:
 moeten zijn voorzien van een cross connector (op het borstreservesysteem).
 In afwijking van artikel 506 lid 2 hoeven bij een AO sprong niet te zijn voorzien van een
AAD.
Lid 2. De minimale afspringhoogte bij AO sprongen met ronde hoofdparachutes is 2000 ft boven
de grond.
Artikel 510

Opmerking [r30]: Benodigde
verwijzing naar de afwijking van 506 lid 2

Beschermende verplichtingen voor bijzondere sprongen

Lid 1. Voor het gebruik van een camera-uitrusting (foto en/of video) tijdens een sprong gelden de
volgende eisen:
 Bij het gebruik van een camera mag die geen gevaar vormen bij de opening van de
hoofdparachute en de reserve parachute, dit ter beoordeling van een instructeur.

Schriftelijke toestemming van een instructeur

B-brevet

200 vrijeval sprongen
Daarbij gelden de volgende eisen:

Voor formatie FS sprongen: minimaal tweehonderd (200) formatiesprongen en een juist
ingestelde en gedurende de sprong hoorbare audiohoogtemeter

voor CF sprongen (niet in een formatie): minimaal tien (10) CF sprongen.

voor CF sprongen (in een formatie): minimaal honderd (100) CF sprongen.

voor AO sprongen met ronde hoofdparachute: minimaal vijfentwintig (25) sprongen met
een ronde hoofdparachute, waarbij de eis van 200 vrijeval sprongen niet van toepassing
is.
Lid 2. Voor observatiesprongen geldt voor de begeleidende springer de eis van ten minste een
totaal van tweehonderd (200) formatiesprongen en toestemming van de voor de begeleide
springer verantwoordelijke instructeur.
Lid 3. Bij watersprongen moet men een naar behoren functionerend reddingsmiddel gebruiken en
moet de sportparachutist de zwemkunst beheersen. Per deelnemende sportparachutist, hangend
aan een geopende parachute, moet een boot aanwezig zijn, bemand door ten minste twee (2)
personen.
Lid 4. Bij nachtsprongen moet de sportparachutist een functionerende, juist ingestelde,
gedurende de sprong afleesbare en verlichte hoogtemeter alsmede een indicatielamp
meevoeren. Het landingsterrein dient duidelijk verlicht te zijn.
Lid 5. Tandemsprongen
 de openingshoogte is ten minste 5000 ft boven de grond.
 de exithoogte is ten minste 6500 ft boven de grond.
 Begeleidende formatiespringers, waaronder cameraspringers, behoeven de uitdrukkelijke
toestemming van de betrokken tandemmaster om mee te mogen springen.
 de houder van een tandembevoegdheid, die honderdtwintig (120) dagen of langer geen
tandemsprong heeft uitgevoerd, is verplicht de eerstvolgende tandemsprong uit te voeren
met een tandempassagier die in het bezit is van een tandembevoegdheid. Vooraf dienen
de tandemprocedures doorgesproken te worden, waarbij tijdens deze sprong minimaal
vijf (5) seconden zonder drogue gevallen dient te worden na een standaard exit (stabiel,
belly to earth). Deze sprong dient te worden afgetekend in het logboek.
 voor het gebruik van een handcam: driehonderd (300) tandemsprongen en een juist
ingestelde en gedurende de sprong hoorbare audiohoogtemeter.
 het gebruik van een camera niet direct gemonteerd op de hand is verboden.
Lid 6. Freeflysprongen
 Het is verboden om met een handdeployed openingssysteem op de beenband te
springen.
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Het is verplicht om met een juist ingestelde en gedurende de sprong hoorbare audiohoogtemeter te springen.
 Het is verplicht om met een functionerende en correct ingeschakelde AAD te springen.
 Bij freefly formatiesprongen is het dragen van een harde helm verplicht.
Lid 7. Skysurfsprongen.
 De sportparachutist dient in het bezit te zijn van het C-brevet.
 De sportparachutist, het skysurfboard, een bij skysurfsprongen meespringende
cameraspringer en de camerahelm dienen te voldoen aan eisen zoals vastgelegd in een
door het bestuur goedgekeurde manual skysurfing.
 Het is verplicht om met een functionerende en correct ingeschakelde AAD te springen.
Lid 8. Wingsuitsprongen.
 De sportparachutist dient voorafgaand aan de eerste sprong instructie te hebben gehad
van een door de instructeur aan te wijzen door een wingsuitfabrikant geautoriseerde
wingsuitcoach.
 De sportparachutist dient in het bezit te zijn van het B-brevet en tenminste 200 vrije val
sprongen gemaakt te hebben.
 De sportparachutist dient te voldoen aan eisen zoals vastgelegd in een door het bestuur
goedgekeurde manual wingsuitspringen.
 Het is verplicht om met een juist ingestelde en gedurende de sprong hoorbare audiohoogtemeter te springen.
 De eerste 25 wingsuitsprongen is het gebruik van een camera verboden. Bij het gebruik
van een camera mag die geen gevaar vormen bij de opening van de hoofdparachute en
de reserve parachute, dit ter beoordeling van de door de instructeur aangewezen
wingsuitinstructeur.
 De eerste 25 wingsuitsprongen moeten met een niet-eliptische hoofdparachute worden
uitgevoerd met een wingload niet hoger dan 1,3.
 Bij de eerste 25 wingsuitsprongen is een open face helm verplicht.
 De eerste 50 wingsuitsprongen is een RSL op de springuitrusting verplicht.
 Het openingssysteem dient throw-away BOC (bottom of container) te zijn.
 De pilotchute mag niet van het bungee type zijn.
 De AAD gebruikt wordt dient die altijd elektronisch te zijn (mechanische AAD’s zijn niet
toegestaan)
Lid 9. Instructiesprongen.
 Een sportparachutist niet in het bezit van een C-brevet mag alleen instructie ontvangen
van een andere sportparachutist die is aangewezen door de verantwoordelijke
instructeur.
Lid 10. Sprong met intentional reserveprocedure.
 Bij een sprong met het voornemen een intentional reserveprocedure uit te voeren is het
dragen van een tertiaire reserve verplicht, waarbij de sportparachutist met het gebruik
hiervan bekend is.
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Hoofdstuk 6: Sancties
Artikel 601

Sancties

Lid 1. De volgende sancties kunnen worden opgelegd:
 waarschuwing
 berisping
 springverbod
 schorsing van het sportparachutespringbewijs en/of één of meerdere bevoegdheden
 intrekking van het sportparachutespringbewijs en/of één of meerdere bevoegdheden
Artikel 602

Waarschuwing

Lid 1. De waarschuwing is een sanctie die wordt opgelegd bij een lichte overtreding van de
voorschriften.
Lid 2. Deze sanctie houdt in dat betrokkene wordt gemaand de voorschriften na te leven. Tevens
wordt betrokkene gewezen op een zwaardere sanctie bij herhaling van de overtreding.
Artikel 603

Berisping

Lid 1. De berisping is een sanctie die wordt opgelegd bij een ernstige overtreding van de
voorschriften. Deze sanctie kan ook worden opgelegd bij herhaling van een eerdere overtreding
waar een waarschuwing voor is opgelegd.
Lid 2. Deze sanctie houdt in dat betrokkene wordt terechtgewezen. Tevens wordt betrokkene
gewezen op een zwaardere sanctie bij herhaling van de overtreding.
Artikel 604

Springverbod

Lid 1. Het springverbod is een sanctie die wordt opgelegd bij een zeer ernstige overtreding van
de voorschriften of bij een voorval, waarbij door een tekort aan kennis en/of bedrevenheid
lichamelijk letsel en/of materiële schade is opgetreden of had kunnen optreden. Deze sanctie kan
ook worden opgelegd bij herhaling van een eerdere overtreding waar een berisping voor is
opgelegd.
Lid 2. Deze sanctie houdt in dat het betrokkene wordt verboden om gedurende een bepaalde tijd
parachutesprongen uit te voeren. Het springverbod kan per soort sprong (artikel 102) worden
opgelegd. Tevens wordt betrokkene gewezen op een zwaardere sanctie bij herhaling van de
overtreding.
Lid 3. De minimale tijd die aan deze sanctie kan worden gesteld is twaalf (12) uren, de maximale
tijd twee (2) maanden.
Artikel 605

Schorsing van het sportparachutespringbewijs en/of één of meerdere bevoegdheden,

Lid 1. De schorsing van het sportparachutespringbewijs en/of één of meerdere bevoegdheden is
een voorlopige sanctie die wordt opgelegd bij een zware overtreding van de voorschriften of bij
een voorval, waarbij door een tekort aan kennis en/of bedrevenheid zwaar lichamelijk letsel en/of
zware materiële schade is opgetreden of had kunnen optreden. Deze sanctie kan ook worden
opgelegd bij herhaling van een eerdere overtreding of voorval waar een springverbod voor is
opgelegd.
Lid 2. Deze sanctie houdt in dat het betrokkene wordt verboden om van de in de sanctie
betrokken sportparachutespringbewijs en/of bevoegdheden gebruik te maken, totdat de
sanctiecommissie een nadere uitspraak ter zake heeft gedaan. De uitspraak houdt in: intrekking
van de schorsing dan wel oplegging van een sanctie als omschreven in artikel 606.
Lid 3. Indien de uitspraak van de sanctiecommissie niet binnen acht (8) weken na oplegging van
de schorsing is geschied, dan is daarmee de schorsing beëindigd.
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Artikel 606

Intrekking van het sportparachutespringbewijs en/of één of meerdere bevoegdheden

Lid 1. De intrekking van het sportparachutespringbewijs en/of één of meerdere bevoegdheden is
een sanctie die wordt opgelegd bij een zware overtreding van de voorschriften of bij een voorval,
waarbij door een tekort aan kennis en/of bedrevenheid zwaar lichamelijk letsel en/of zware
materiële schade is opgetreden of had kunnen optreden. Deze sanctie kan ook worden opgelegd
bij herhaling van een eerdere overtreding of voorval waar een springverbod voor is opgelegd.
Lid 2. Deze sanctie houdt in dat het betrokkene wordt verboden om gedurende een bepaalde tijd
van de in de sanctie betrokken sportparachutespringbewijs en/of bevoegdheden gebruik te
maken.
Lid 3. De minimale tijd die aan deze sanctie kan worden gesteld is een (1) maand, de maximale
tijd tien (10) jaar.
Lid 4A. Een ingetrokken sportparachutespringbewijs kan na het verstrijken van de aan de sanctie
verbonden termijn worden herkregen indien opnieuw is voldaan aan de voorwaarden zoals
vermeld in artikel 104 lid 1.
Lid 4B. Een ingetrokken bevoegdheid kan na het verstrijken van de aan de sanctie verbonden
termijn worden herkregen, indien betrokkene met goed gevolg een volledig of gedeeltelijk
examen heeft afgelegd.
Artikel 607

Bevoegdheid tot het opleggen van sancties

Tot het opleggen van sancties in de zin van de artikelen 602 tot en met 605 zijn bevoegd een
instructeur of een lid van de sanctiecommissie.
Tot het opleggen van sancties in de zin van het bepaalde bij artikel 606 is uitsluitend bevoegd
een lid van de sanctiecommissie.
Artikel 608

Tenuitvoerlegging

Lid 1. De sanctie moet zo spoedig mogelijk na constatering van de overtreding of het voorval
worden opgelegd. De sanctie is van kracht zodra deze mondeling of schriftelijk is aangezegd.
Lid 2. Voor de oplegging van de sanctie dient de betrokkene gehoord te zijn.
Lid 3. Betrokkene dient, indien daarom verzocht, onverwijld zijn logboek aan de sanctie oplegger
af te geven ter optekening van de sanctie. Deze schrijft daar de sanctie in, direct volgend op de
laatst genoteerde sprong. Bij gebruik van een digitaal logboek wordt de sanctie opgetekend op de
bevoegdheid.
Lid 4. Alle sancties dienen binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk aan het bestuur te worden
gemeld, via de accountmanager parachutespringen, volgens een vastgesteld format.
Lid 5. Van een sanctie, zoals vermeld in artikel 605, dient de sanctieoplegger binnen vijf (5)
werkdagen melding te maken aan de sanctiecommissie.
Lid 5. Van een sanctie, zoals vermeld in artikel 606, volgt publicatie in het afdelingsorgaan onder
vermelding van de opgelegde sanctie en een beknopte motivering. Tevens zal een schrijven
verzonden worden aan alle instructeurs onder vermelding van genoemde zaken plus de volledige
naam van betrokkene.
Artikel 609

Beroepsmogelijkheden

Lid 1A. Tegen een sanctie, opgelegd volgens artikel 602 tot en met 604, kan betrokkene binnen
veertien (14) dagen na oplegging schriftelijk en met reden omkleed bezwaar aantekenen bij de
sanctiecommissie.
Lid 1B. Tegen een sanctie, opgelegd volgens artikel 605, kan geen bezwaar worden
aangetekend aangezien het een voorlopige sanctie betreft.
Lid 1C. Tegen een sanctie, opgelegd volgens artikel 606, kan betrokkene binnen veertien (14)
dagen na oplegging schriftelijk en met reden omkleed bezwaar aantekenen bij het bestuur.
Lid 2. Gedurende de bezwaarprocedure blijft de sanctie van kracht, met dien verstande dat de
eventuele termijn van de sanctie daardoor niet wordt verlengd.
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Lid 3. De beroepsinstantie doet binnen acht (8) weken na ontvangst van het bezwaar een nadere
uitspraak. De uitspraak houdt in: intrekking van de sanctie dan wel oplegging van een nieuwe
sanctie dan wel handhaving van de reeds opgelegde sanctie. In alle gevallen wordt de
betrokkene(n) zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht. In geen geval kan een nieuwe sanctie
zwaarder zijn dan de sanctie waarvoor deze in de plaats komt.
Lid 4. Tegen de uitspraak als genoemd in het derde lid staat, onverkort het gestelde in het
tweede lid, beroep open bij het Hoofdbestuur.
Lid 5. Ten aanzien van de procedure die de KNVvL hanteert voor beroepen wordt verwezen naar
haar statuten c.q. het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 610 Overig
Bij een mogelijke sanctie betreffende een of meerdere bevoegdheid(heden) kan alvorens de
sanctie wordt voltrokken betrokkene vrijwillig afstand doen van de bevoegdheid(heden).
Betrokkene dient in dat geval de onderhavige bevoegdheid(heden) bij de sanctieoplegger in te
leveren. Hiervan wordt geen publicatie gedaan in het afdelingsorgaan doch zal wel een schrijven
worden verzonden aan alle Chef Instructeurs.
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Hoofdstuk 7: Slotbepalingen
Artikel 701

Werkwijze afdeling

Lid 1. Het bestuur is gehouden te handelen volgens de laatste geldende versie van het
Afdelingsreglement Parachutespringen.
Lid 2. De Springtechische Commissie is gehouden te handelen volgens de laatst geldende versie
van het Reglement Springtechnische Commissie.
Lid 3. De Opleidings & Examen Commissie is gehouden te handelen volgens de laatst geldende
versie van het Reglement Opleidings & Examen Commissie.
Lid 4. De Sanctie Commissie is gehouden te handelen volgens de laatst geldende versie van het
Reglement Sanctie Commissie.
Lid 5. De Veiligheidscommissie is gehouden te handelen volgens de laatst geldende versie van
het Reglement Veiligheidscommissie.
Lid 6. De Sportcommissie is gehouden te handelen volgens de laatst geldende versie van het
Reglement Sportcommissie.
Artikel 702

Opmerking [r35]: SC is ook bij
definities toegevoegd.

Speciale voorschriften

Lid 1. De voorschriften van dit reglement kunnen door het bestuur worden aangevuld met
speciale voorschriften, al dan niet vervat in reglementen of besluiten.
Lid 2. De speciale voorschriften treden niet in werking dan na zodanige publicatie, dat alle
betrokkenen ervan op de hoogte kunnen zijn.
Lid 3. Speciale voorschriften kunnen afwijken van die in dit reglement.
Artikel 703

Ontheffing

Lid 1. Het bestuur kan ontheffing verlenen van voorschriften in dit reglement. Aan het verlenen
van de ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.
Lid 2. Een aanvraag hiertoe dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend door houders
van een C-brevet, voorzien van een toelichting door een Chef Instructeur, of door de Chef
Instructeur indien betrokkene niet in het bezit is van een C-brevet.
Lid 3. Het bestuur zal haar beslissing binnen vier (4) weken nadat de aanvraag is ingediend
schriftelijk aan de aanvrager meedelen.
Lid 4. Voor ontheffingen van bevoegdheden geldt hetzelfde sanctiereglement als voor de
bevoegdheden zelf, met dien verstande dat schorsing van een ontheffing wordt toegestaan aan
instructeurs, waarna het bestuur over intrekking van de ontheffing, dan wel opheffing van de
schorsing zal beslissen.
Artikel 704

Slotbepaling

Lid 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsook indien verschil van mening
bestaat over de interpretatie van de tekst van dit reglement, beslist het bestuur.
Artikel 705

Titel

Lid 1. Dit reglement kan worden aangehaald onder de titel:
KNVvL Basis Veiligheidsreglement sportparachutespringen 2018.
Artikel 706

Bijlagen

De bij dit BVR behorende bijlagen A, B, C en het bevoegdheden reglement (BR) maken
onlosmakelijk deel van het BVR uit.
Artikel 707
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Opmerking [r36]: Verwijzing naar de
bijlagen zodat de status en de link met het
BVR duidelijk is.
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Lid 1. Dit reglement, het bevoegdheden reglement (BR) en bijlage A treden in werking op 1
januari 2018. Daarmee vervallen alle voorgaande versies hiervan.
Lid 2. Voor de bijlagen B en C gelden separate en aparte data van inwerkingtreding. Bij een
nieuwe versie vervalt de voorgaande versie.
Woerden, 19-12-2017
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
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Opmerking [r37]: Separate
omschrijving van de ingangsdata van de
diverse documenten en bijlagen.

