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Definitie Annex II.a (1)
(volgens EU 1592/2002 en 216/2008, Annex II)

Luchtvaartuig met een duidelijk historisch belang, dat 
verband houdt met:

1. de deelneming aan een opmerkelijke historische 
gebeurtenis; of
2. een belangrijke stap in de ontwikkeling van de 
luchtvaart; of
3. een belangrijke rol in de strijdkrachten van een 
lidstaat;



Definitie Annex II.a (2)

Oud (EU 1592/2002)

én één van de volgende 
criteria:
– oorspronkelijke ontwerp 

ouder dan 40 jaar, of

– productie ten minste 25 
jaar geleden gestaakt, of

– minder dan 50 
luchtvaartuigen van 
hetzelfde ontwerp 
geregistreerd in EU

Nieuw (EU 216/2008)

of:
– het oorspronkelijke 

ontwerp dateert van voor 
1 januari 1955 én 

– de productie is stopgezet 
voor 1 januari 1975



Verschil in EASA Annex II en Nederlands historisch

EASA Annex II historisch is niet noodzakelijkerwijs 
Nederlands historisch. Hier geldt het nationale 
historische belang

Nederlands historisch is niet noodzakelijkerwijs EASA 
Annex II.  

Bijv. Fokker F27 PH-FHF, het eerste productie vliegtuig



Concequenties (1)

Voor vliegtuigen die vallen onder Annex II gelden 
nationale wet- en regelgeving

als State of Design heeft aangegeven ICAO Annex 8 
verplichtingen wel na te komen dan

– ICAO Standaard Bewijs van Luchtwaardigheid

als State of Design heeft aangegeven ICAO Annex 8 
verplichtingen niet na te komen dan

– mogelijk Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid
(als Amateurbouw en MLA)



Concequenties (2)

Het Speciaal BvL is slechts geldig voor vluchten binnen 
de FIR Amsterdam.

Voor vluchten buiten FIR Amsterdam moet toestemming 
worden gevraagd aan de betreffende buitenlandse 
luchtvaartautoriteiten



Ontwikkelingen

In overleg met DGAC-F en CAA-UK wordt gewerkt aan 
een meer permanente vorm van ontheffing om in elkaars 
luchtruim te mogen vliegen met een speciaal BvL, 
eventueel in combinatie met een meldingsplicht. 

Hiervoor moet  wel de regeling Historische vliegtuigen 
worden aangepast.
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