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Intitulé

: MINISTERIЁLE REGELING van 28 juni 2013 ter uitvoering van
artikel 10 van de Luchtvaartverordening (AB 1989 no. GT
58)

Citeertitel: Regeling bijzondere inspecteurs voor de luchtvaart
Vindplaats : AB 2013 no. 38
Wijzigingen: Geen
=====================================================================
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
Directeur
: de Directeur van de Directie Luchtvaart;
luchtvaartmaatschappij : een onderneming, al dan niet in de vorm van
een volgens de regels van het privaatrecht
opgerichte rechtspersoon, die haar bedrijf
maakt van het beroepsvervoer, eigen vervoer,
particulier vervoer of luchtwerk als bedoeld
in de Regeling luchtvervoer (AB 2000 no.
86);
bijzondere inspecteur : een persoon die op grond van artikel 2 door
de
Directeur
is
aangewezen
voor
de
verrichting van de in dat artikel genoemde
taken.
Artikel 2
De Directeur kan naast een ambtenaar van de Directie Luchtvaart
ook een andere persoon, niet zijnde in dienst van het Land, als
bijzondere inspecteur aanwijzen voor:
a. het verrichten van onderzoek naar de technische staat van Arubaanse
luchtvaartuigen op de naleving van de voorschriften vastgesteld in
de artikelen 18 tot en met 28 van de Regeling luchtwaardigheid (AB
1995 no. 71) ten behoeve van de afgifte of verlenging van bewijzen
van luchtwaardigheid door de Directeur;
b. het afnemen van bekwaamheidstoetsingen van de bemanningsleden op de
naleving van de krachtens artikel 3, onderdeel a of b, van de
Regeling brevettering en vluchtuitvoering (AB 1995 no. 73)
vastgestelde voorschriften ten behoeve van de afgifte of verlenging
van een bewijs van bevoegdheid door de Directeur;
c. het verrichten van onderzoek naar de bedrijfshandboeken van
luchtvaartmaatschappijen op de naleving van de krachtens artikel 3,
onderdeel f, van de Regeling brevettering en vluchtuitvoering of
artikel 7, onderdelen d of h, van de Regeling vluchtuitvoering (AB
2000 no. 85) vastgestelde voorschriften, of
d. het verrichten van onderzoek naar de technische staat van
vluchtnabootsers voor de training van de bemanningsleden, op de
naleving van de krachtens artikel 3, onderdelen a of b, van de
Regeling
brevettering
en
vluchtuitvoering
vastgestelde
voorschriften.
Artikel 3
Als bijzondere inspecteur kan worden aangewezen degene die naar
oordeel van de Directeur over de nodige deskundigheid beschikt voor
het verrichten van het desbetreffende onderzoek of de afname van
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bekwaamheidstoetsing.
Artikel 4
1. De aanwijzing is schriftelijk en vermeldt in het bijzonder de
taken waarvoor de bijzondere inspecteur is aangewezen, alsmede de duur
van de aanwijzing.
2. De aanwijzing is in ieder geval geldig voor de duur van ten
hoogste 24 maanden.
Artikel 5
1. De Directeur trekt de aanwijzing in, indien:
a. de bijzondere inspecteur ter verkrijging van de aanwijzing, valse
of onjuiste gegevens ten aanzien van zijn kennis heeft ingediend;
b. niet is voldaan aan de nadere tussen de Directeur en de bijzondere
inspecteur overeengekomen voorwaarden.
2. De intrekking geschiedt schriftelijk en wordt met redenen
omkleed.
Artikel 6
1. De bijzondere inspecteur brengt van elk keuring een
schriftelijk rapport uit aan de Directeur.
2. De bijzondere inspecteur is verantwoording schuldig aan de
Directeur.
Artikel 7
1. Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de
dag na die van haar plaatsing in het Afkondigingblad van Aruba.
2. Zij kan worden aangehaald als Regeling bijzondere inspecteurs
voor de luchtvaart.
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