
BVR / BR 2016 

Per 1 januari zal het nieuwe Basis Veiligheidsreglement (BVR) en het bijbehorende Bevoegdheden 

Reglement (BR) ingaan. Begin dit jaar zijn alle chef instructeurs aangeschreven om input hiervoor te 

leveren. Dit commentaar is door de Springtechnische Commissie, het afdelingsbestuur en 

accountmanager parachutespringen behandeld en besproken. De ledenraad heeft het concept in 

haar vergadering van 14 oktober goedgekeurd, met dien verstand dat er nog diverse opmerkingen 

verwerkt moesten worden. Dit proces is naar tevredenheid afgerond. De aanpassingen van het BVR 

en BR zijn op hoofdpunten als volgt: 

BVR 

 Wijziging van oude EC/TC naar StC en OPEX en OC naar VC. (art 102, art 701) 

 Uniformiteit aangebracht in omschrijving van het al dan niet hebben van een brevet. “in het 

bezit van ten hoogste” veranderd naar “niet in het bezit van” (gehele BVR) 

 Definitie aanpassing van Freefly en Freestyle sprong, alsmede vrije valsprong en 

instructiesprong (art 102, en art 510 lid 9 voor eisen instructiesprong) 

 Eisen t.a.v. een basisopleidingsplan verduidelijkt. (art 107) 

 Verduidelijking afgifte en verlenging van bevoegdheden, qua procedure. (art 302) 

 Criteria t.a.v. luchtwaardigheid van springmateriaal verplaatst naar het gebruik ervan. (art 

403, naart art 405) 

 Harnastest. Verplichting verlaagd van niet C-brevetter naar niet B-brevetter.  (art 505) 

 Verduidelijking beschermende verplichtingen bij AO-sprong (art 508) 

 Aanpassing eisen t.a.v. gebruik camera uitrusting, onderverdeeld in soort sprong. (art 510)  

 Ophoging exit- en openingshoogte tandem, en aanscherping eis bij opfrissprong tandem. (art 

510) 

 Invoering AAD verplichting bij freefly en skysurf sprongen (art 510 lid 6 en 7) 

 Invoering wingsuitcoaches voor eerste instructie wingsuitsprongen (art 510 lid 8) 

BR 

 Verbijzondering basisopleiding naar square dan wel rond. 

 Instelling bijwonen jaarlijkse bijscholing als verlengingseis voor tandem, AFF, I, HI, Chef I, 

Clubdocent.  

 Voorwaarde eis voor deelname examen instructeur van 1 naar 2 jaar HI. 

 OPEX ingesteld als bevoegde instantie qua beoordeling verlengingseisen. 


