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No. 21 A

In de Regeling van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer
en Telecommunicatie van 4 maart 2016, tot wijziging van de regeling
luchtvaartpersoneel vanwege verscherping van de internationale
bevoegdheidseisen van luchtvaartpersoneel (AB 2016, no. 21) komt de
toelichting als volgt te luiden:

TOELICHTING
Algemeen deel
Luchtvaartveiligheid staat centraal bij het Ministerie van Toerisme,
Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie (hierna “ministerie”).
De burgerluchtvaartwetgeving is overal ter wereld zoveel mogelijk uniform
vanwege het sterke internationale karakter van de burgerluchtvaart.
Binnen het ministerie is het streven om alle wettelijke regelingen op het
gebied van luchtvaart aan te passen aan de huidige internationale
luchtvaartstandaarden, beginnende met de regelgeving inzake de
veiligheid van de burgerluchtvaart. De regelgeving inzake de veiligheid van
de burgerluchtvaart is zoveel mogelijk afgeleid van het Amerikaans
luchtvaart systeem, de “Federal Aviation Administration (FAA) Model
Regulations”. De “FAA model regulations” bestaan uit 11 onderdelen.
Bij het opstellen van de bijlagen A en B is deel 2 “Personnel licensing” en
deel 3 “Approved Training Organizations” van de "FAA Model Regulations"
overgenomen. De delen 2 en 3 van de "FAA Model Regulations" zijn
aangepast aan de staatkundige situatie in Sint Maarten en aan de actueel
geldende wetgeving in Sint Maarten. Het resultaat, de "Sint Maarten Civil
Aviation Regulations Part 2 Personnel licensing”, is als bijlage A bij deze
regeling gevoegd, en de "Sint Maarten Civil Aviation Regulations Part 3
Approved Training Organizations” is als bijlage B bij deze regeling
gevoegd.
De bijlagen zijn opgesteld in de Engelse taal om aan te sluiten bij de in de
luchtvaart gehanteerde praktijk en de gangbare taal van de
geadresseerden van de regeling.

Verbeterblad in verband met het toevoegen van de correcte toelichting, die bij de
eerste afkondiging (AB 2016, no. 21) is niet uitgegeven.
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Financiële paragraaf
Er zijn geen financiële gevolgen voorzien van deze wijzigingen voor de
overheid.
Artikelsgewijs deel
Artikel I
De eisen voor het verkrijgen van bewijzen van bevoegdheid en de daarin
opgenomen bevoegd verklaringen zijn opgenomen in de voorschriften
zoals vastgesteld in bijlage A bij deze regeling. Dit deel regelt de
competenties,
bevoegdheden
en
trainingsvoorschriften
voor
luchtvaartpersoneel. Enkele specifieke onderdelen geregeld in bijlage A zijn
de algemene vereisten voor het verkrijgen van een certificaat of
brevet(bewijs van bevoegdheid). Ook is opgenomen in de bijlage de
training die afgerond moet worden en de specifieke vakken waar rekening
mee moet worden gehouden, zoals meteorologie, luchtrecht, radiotelefonie
om enkele te noemen. Verder zijn de vereisten, categorie, luchtvaart type
classificatie (“ rating”) en instructies aangegeven voor het verkrijgen van
een vliegbrevet voor commerciële vliegers en student vliegers. De
vereisten,
categorie,
en
luchtvaart
type
classificatie
voor
luchtverkeersleiding certificaten en grondwerktuigkundige “aviation
maintenance(AMT)” certificaten zijn ook geregeld in bijlage A. Voor het
verkrijgen van een certificaat of brevet genoemd in bijlage A, is het
ondergaan van een medische keuring relevant, waarbij een medische
verklaring wordt afgegeven door de behandelende arts, die vervolgens
moet aangeven als de kandidaat medisch geschikt of ongeschikt is en hoe
lang de medische keuring geldig is voor de afgifte en geldigheidsduur een
certificaat of brevet. De erkenning van een opleiding voor een theoretisch
of praktisch examen ter verkrijging van een bewijs van bevoegdheid
geschiedt conform de voorschriften zoals vastgesteld in bijlage B bij deze
regeling. Hiermee wordt nadere invulling gegeven aan artikel 44 van het
Landsbesluit toezicht luchtvaart en kunnen zo nodig een of meer
opleidingsinstellingen worden erkend voor het afleggen van een praktisch
of
theoretisch
examen.
Het
betreft
de
erkenning
van
een
opleidingsinstelling voor de afgifte van vlieg technische bewijzen en
(luchtwaardigheid)onderhoudsbewijzen. Enkele onderdelen geregeld in
bijlage B zijn de algemene vereisten voor het verkrijgen van een certificaat
(bewijs van bevoegdheid) voor een opleidingsinstelling. Gelet wordt op de
aanvraag vorm, de afgifte van het certificaat, geldigheidsduur van het
certificaat en locatie van de opleidingsinstelling om enkele te noemen.

Uitgegeven de tweeëntwintigste mei 2017
De minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving
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