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Betreft:  BVR artikel 402, lid 1. “De verklaring van luchtwaardigheid betreft alle onderdelen van 
de springuitrusting, met uitzondering van de hoofdparachute. De verklaring van 
luchtwaardigheid heeft een geldigheidsduur van 12 maanden.” 

 
Probleem: Volgens BVR 2018 had de verklaring van luchtwaardigheid een onbeperkte 

geldigheidsduur (artikel 403), tenzij de samenstelling werd veranderd. In dat geval was 
een nieuwe verklaring noodzakelijk. Omdat de geldigheidsduur nu verkort is moet er 
een overgangsregeling getroffen worden.  
 

Oplossing: Instellen van een overgangsregeling, waarbij elke springuitrusting uiterlijk vóór 1 januari 
2021 een nieuwe verklaring van luchtwaardigheid heeft verkregen. Bestaande 
verklaringen van luchtwaardigheid blijven geldig, uiterlijk t/m 31 december 2020.   

 
 Deze overgangsregeling is qua termijn unilateraal gekoppeld aan elke springuitrusting 

en tandemuitrusting.  
 
Noot: Er is gekozen voor een termijn van een jaar omdat bij een termijn van 6 maanden alle 

periodieke inspecties alleen nog maar door Master Riggers uitgevoerd zouden kunnen 
worden en niet meer door Senior Riggers.  
 
De periodieke inspectie van een springuitrusting, niet zijnde een tandemuitrusting, kan 
zolang de overgangsregeling voor een specieke springuitrusting geldig is uitgevoerd 
worden door zowel een houder van een Senior Rigger als een Master Rigger 
bevoegdheid. Het staat de Master Rigger vrij om bij die eerste periodieke inspectie dit 
kalenderjaar 2020 al een nieuwe verklaring van luchtwaardigheid af te geven.  
 

 De periodieke inspectie van een tandemuitrusting kan alleen worden gedaan door, of 
onder leiding en verantwoordelijkheid van, een houder van een Master Rigger 
bevoegdheid. (BVR 2020 artikel 403 lid 4) 

 
Alleen een Master Rigger mag een verklaring van luchtwaardigheid afgeven. 

 
 Het bestuur beraadt zich nog over hoe deze nieuwe jaarlijkse verklaring van 

luchtwaardigheid op de logkaart moet worden opgetekend.  
 
Verzending: AB, VC, OPEX, Instructeurs, Senior en Master Riggers, Secretariaten clubs 

i.a.a. redactie SP, website 
 
Wilt u VB’s en TB’s in de toekomst sneller ontvangen? Mail dan uw email adres naar het 
secretariaat: para@knvvl.nl. U ontvangt dan in het vervolg de VB’s en TB’s per email.  


