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Bij de 15e druk
Het is rustig op wetgevinggebied. De wijzigingen ten opzichte van de 14e druk zijn
dan ook beperkt.
De belangrijkste inhoudelijke aanpassingen zijn de transponderverplichting voor
VFR-nachtvluchten, en het nieuwe SNOWTAM-format.
Daarnaast zijn een paar tekstuele fouten gecorrigeerd en enkele paragrafen redactioneel herzien.
Bas Vrijhof
november 2021

Hoofdstuk

Wijzigingen in de 15e druk
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p. 22: definitie MLA aangepast.
p. 23: definitie gyroplane is verwijderd en vervangen door de
definitie van een gyrokopter resp. lichte gyrokopter, volgens de
Nederlandse regelgeving.
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p. 32: typefout onder het kopje ‘Nacht VFR’, na het tweede driehoekje: 1500 ft gecorrigeerd naar 3000 ft.
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p. 90: de omkaderde tekst over de listening squawk is geactualiseerd. De informatie is nu opgenomen in de normale tekst.
p. 97-98: volgorde van onderwerpen aangepast.
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p. 111: de maximaal toegestane bloedalcoholspiegel bedraagt
0,2 promille, of 0,2 mg/ml. Dat laatste stond verkeerd in de tekst.
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p. 119: de tekst onder NOTAM series is geactualiseerd.
p. 134: toegevoegd is de verplichting voor VFR-vluchten om
buiten UDP altijd een transponder ingeschakeld te hebben.
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p. 146-147: de informatie over verontreinigde banen en
SNOWTAM is aangepast aan het nieuwe global reporting format
dat in de loop van 2021 van kracht is geworden.
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