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Voorwoord  
 

Voor u ligt het Jaarplan 2022 van de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA). Door dit jaarplan 
openbaar te publiceren wordt aan bestuurders en partners in de (militaire) luchtvaartsector inzicht 
gegeven in de planning van toezicht, nationale en internationale samenwerking, 
(door)ontwikkeling van de luchtvaarteisen en interne verbeterdoelstellingen van de MLA. 
 
De activiteiten van de MLA zullen in 2022 voor een groot deel gerelateerd zijn aan de (verdere) 
introductie van nieuwe wapensystemen binnen Defensie en de transitie van het Commando 
Luchtstrijdkrachten. Dit brengt certificeringstrajecten en organisatiegoedkeuringen met zich mee, 
alsmede accreditatie van betrokken bedrijven buiten het Military Aviation System (MAS). 
Daarnaast zal in 2022 onverminderd inhoudelijk worden bijgedragen aan langlopende projecten 
zoals de integratie van de militaire en civiele luchtverkeersleiding in 1ATM en het project 
Luchtruimherziening.   
 
Buiten de geplande werkzaamheden wordt rekening gehouden met een toename van met name 
niet-geplande juridische werkzaamheden. De afgelopen jaren is het aantal bezwaren tegen 
afgegeven ontheffingen en vergunningen toegenomen. Diverse bezwaren hebben tot 
hoorzittingen geleid en enkele zelfs tot rechtszaken. Dit lijkt een trend te worden. 
 
De ingezette samenwerking tussen de verschillende interne Defensietoezichthouders wordt in 
2022 verder uitgewerkt. Een ondersteunend team zal zich onder andere gaan bezig houden met de 
(door)ontwikkeling van methodologieën, het zoeken naar toezichttrends en de ondersteuning in 
data-analyse. Ik verwacht dat dit voor het toezicht binnen Defensie tot een kwaliteitsimpuls zal 
leiden. 
 
 
Commodore J.P. Apon 
Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit 
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1 Terugblik  
 

 Terugblik op het jaarverslag 2020 
 

1.1.1 Wat waren de voornaamste bevindingen? 
De belangrijkste bevindingen betreffen zes aspecten, die hieronder aan bod komen. 
 
Overlegfora 
Alle nationale en internationale overlegfora hebben flink geleden onder de COVID-19-restricties. 
Het leeuwendeel van de vergaderingen is online gehouden, vaak met een sterk ingeperkte agenda. 
Er is daarom weinig voortgang geboekt op de discussiepunten. De vrijgekomen tijd is gebruikt om 
voortgang te boeken op andere terreinen, zoals regelgeving, (online) cursussen en het realiseren 
van internationale erkenningen van luchtwaardigheidsautoriteiten. 
 
Beleid en regelgeving 
De MLA heeft flinke vooruitgang geboekt op het gebied van regelgeving, met het oog op publicatie 
in 2021. 
 
Goedkeuringen, toezicht en erkenningen 
Het gemis aan fysieke audits is deels gecompenseerd met on-desk audits. Zo is het gelukt om een 
zogenoemde Step Two-erkenning met de Duitse luchtwaardigheidsautoriteit (LufABw) te 
voltooien, voor wederzijds gebruik van certificaten die relevant zijn bij de ingebruikname van de 
multinationale Multi Role Tanker Transport-vloot.  
Via een video-teleconferentie is op 17 december 2020 een Military Air Operating Certificate 
(MAOC) uitgereikt aan het Defensie Helikopter Commando voor de NH90.  
 
‘Contract air-diensten’  
Het toezicht op deze ondersteunende diensten zoals optreden als “oefenvijand” en “oefendoel” 
blijft een punt van zorg en aandacht, omdat een duidelijk regelgevend kader ontbreekt. De 
diensten hebben een sterk militair karakter, maar de vliegtuigen zijn civiel geregistreerd. De 
Inspectie Leefomgeving en Transport heeft hiervoor geen expertise beschikbaar en laat het 
toezicht daarom aan de MLA over. Omdat de Bewijzen van Luchtwaardigheid van deze vliegtuigen 
restricties kennen, zijn steeds opnieuw ontheffingen nodig.  
 
Capaciteitsbalans 
De balans tussen taken en middelen blijft een zorgpunt. Een verhoogd inhuurbudget en de 
toezegging van enige extra formatieruimte zal in 2022 naar verwachting leiden tot een verbetering 
van die balans. Het effect van deze initiële uitbreiding zal nauwlettend worden gevolgd om te 
bezien of zij voldoende is om alle wettelijke taken uit te kunnen voeren. 
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Operatorgoedkeuringen 
De luchtvaartsector heeft nog veel moeite om de vereiste goedkeuringen te realiseren. De NH90-
goedkeuring van het DHC is een stap in de goede richting, maar de deadline van eind 2023 -zoals 
geformuleerd in de meest recente Aanwijzing Gereedstelling Defensie (AGDEF 2022-2026)- voor 
goedkeuring van alle operators, is nog een enorme uitdaging. 

1.1.2 Wat zijn vaker terugkomende elementen? 
Een steeds terugkerend element is de operator-goedkeuringen van de sector. De voortgang 
hiervan verloopt nog steeds erg traag, hoewel de eisen niet of nauwelijks zijn veranderd. Personele 
tekorten zijn weliswaar van invloed, maar ook een verschuiving van prioriteiten is noodzakelijk. 
 
Ook de onbalans tussen taken en personele middelen is een terugkerend thema. Dit punt blijft 
daarom hoog op de agenda staan.  

1.1.3 Welke punten in het document ‘Toezicht Defensie 2020 in 
vogelvlucht’ waren voor het domein van belang  

In aanvulling op de afzonderlijke jaarverslagen waarin de toezichthouders bij Defensie primair 
aandacht besteden aan de ontwikkelingen op hun eigen terrein, beschrijven zij in dit jaarbericht 
‘Toezicht Defensie 2020 in vogelvlucht’ enige algemene beelden van de defensieorganisatie. 
 
COVID-19 heeft een grote invloed gehad op de MLA-werkzaamheden, maar daarnaast hebben de 
verschillen tussen de diverse Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK)-onderdelen in gehanteerde 
procedures en systemen ook een  negatieve invloed op goed werkende kwaliteits- en 
veiligheidsmanagementsystemen.  
 

 Terugblik op het jaarplan 2021  
Met uitzondering van regelgeving hebben alle aspecten van de MLA-bedrijfsvoering in 2021 meer 
dan voorzien geleden onder de coronamaatregelen. Zowel de (inter)nationale vergaderingen, als 
het on-site toezicht en de interne MLA-bedrijfsvoering, zijn zwaarder getroffen dan voorzien. 

1.2.1 Veranderingen vanwege COVID-19 
In het najaar van 2020 leek het mogelijk om weer naar locaties toe te gaan voor het uitvoeren van 
zogenoemde “on-site” audits. Diverse audits waren zelfs in het eerste kwartaal gepland. Toch heeft 
het auditprogramma ook in 2021 fors geleden onder het Coronavirus en veel geplande audits zijn 
daardoor doorgeschoven naar latere kwartalen of zelfs naar 2022. 

1.2.2 Overige herprioriteringen afgelopen jaar 
Door de verminderde toezichtactiviteiten was het mogelijk om meer aandacht te geven aan het 
bijwerken en het opstellen van regelgeving. Echter, die grotere aandacht leidde ook tot meer 
commentaren. Zo kon de MLA niet altijd de geplande publicatiekwartalen halen.  
 
Ten aanzien van regelgeving voor vliegvelden en luchtnavigatiediensten ontstond het gezamenlijke 
besef de basis van die regelgeving grondig te herzien, in nauw overleg met de sector. De 
aanpassing van de vliegveld- en luchtnavigatiepublicaties duurt hierdoor langer  maar alle 
betrokkenen zijn het erover eens dat dit als een verstandige investering moet worden gezien. 
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 Relevante ontwikkelingen in het domein 
In het domein van de militaire luchtvaart blijft de MLA voorlopig nog één van de weinige militaire 
autoriteiten die met een zogenoemd ‘total aviation system’ werken. Via het European Defence 
Agency (EDA) is weliswaar al ruim tien jaar geleden de intentie tot een Europees ‘coördinerend 
supranationaal luchtwaardigheidsorgaan’ uitgesproken, maar het enige waartoe de Europese 
luchtwaardigheidsautoriteiten in dit kader inmiddels hebben besloten is een vragenlijst om inzicht 
te krijgen in de richting die de verschillende landen op willen gaan voor zo’n supranationaal 
orgaan. Achter die terughoudendheid in de richting van zo’n supranationaal orgaan zit vooral 
vrees, van de EDA-landen, voor verlies van nationale soevereiniteit. 
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2 Toezicht 
Dit hoofdstuk bevat een overzicht van alle geplande activiteiten van de MLA die te maken hebben 
met haar rol als toezichthouder. De diverse tabellen bevatten vrij veel afkortingen. Deze zijn terug 
te vinden in de bijlage. 
 

 Verantwoordelijkheden toezichthouder  
De belangrijkste documenten zijn: 

 Artikel 21 van het “Algemeen Organisatiebesluit Defensie 2021”1 waarin de hoofdtaken en –
verantwoordelijkheden van de directeur MLA beschreven zijn. 

 Het “Ondermandaat, -volmacht en machtigingsbesluit” voor de plaatsvervangend directeur 
MLA2. 

 De “Regeling houdende vaststelling kader veiligheid militaire luchtvaart” (BS2016012202) 
voor instelling van het Military Aviation System (MAS) en de bijbehorende Militaire 
Luchtvaart Eisen (MLE).   

2.1.1 Methodieken van het toezicht 
De MLA kent acht vormen van toezicht. Zes ervan hebben betrekking op organisaties. Eén vorm 
gaat over personele licenties en tot slot houdt de MLA toezicht op de aanschaf van vliegend 
materieel dat deel uitmaakt van het MAS. De paragrafen 2.2 en 2.3 beschrijven deze vormen meer 
in detail.  

2.1.2 Prioritering van het toezicht 
Bij het prioriteren van het toezicht past de MLA een risicobenadering toe. Toezichtactiviteiten met 
het hoogste risico krijgen de hoogste prioriteit. Daarnaast hebben toezichtactiviteiten in het kader 
van bestaande goedkeuringen een hogere prioriteit dan initiële goedkeuringen. Immers, een 
bestaande goedkeuring mag in principe niet ‘lijden’ onder nieuwe goedkeuringen. Hierdoor 
ontstaat bovendien een gezond ‘incentive’ om tot een bestaande goedkeuring te komen.  
 
Echter, vanwege het afgelasten van on-site audits in 2020 en 2021 is een complexe situatie 
ontstaan en lukt het niet om in 2022 deze principes over de volle breedte consequent toe te 
passen. 

2.1.3 Ontwikkelingen in het toezicht 
Een ontwikkeling die ook bij andere toezichthouders van Defensie gaande is, is het systeemgericht 
toezicht. Daarbij ligt de nadruk veel meer op het zelfcorrigerend vermogen van organisaties, die 
vanuit een bestaande goedkeuring met goede kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen in 
staat zijn om ‘zichzelf te reinigen’. Dan kan de focus van een toezichthouder verschuiven van de 
relatief arbeidsintensieve ‘productcontroles en -steekproeven’ naar ‘procescontrole’: hoe gaan 
deze organisaties om met geconstateerde onvolkomenheden, zoals onveilige situaties? 
 

                                                

1 PUC_631615_10 d.d. 28/1/2021 
2 MLA2014 d.d. 01/10/2014 (MP 10-003) 
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De MLA ziet veel potentie in deze ontwikkeling, maar constateert tegelijkertijd dat het grootste 
deel van de sector hier nog niet aan toe is. Eerst moet de basis op orde zijn, wat naar verwachting 
nog jaren zal vergen.  
 

 Geplande toezichtactiviteiten 
Onderstaande paragrafen bevatten details over de diverse vormen van toezicht, met uitzondering 
van de toezichtactiviteiten die de MLA met andere toezichthouders uitvoert. Zie daarvoor 
paragraaf 2.3. 

2.2.1 Goedkeuringen (MAS) 
De hierna weergegeven organisaties (zie tabel 1) zijn volop bezig met een traject om voor de 
eerste keer een MLA-goedkeuring te krijgen. Elk van deze organisaties heeft regelmatig overleg 
met de MLA om te voldoen aan de eisen, maar de verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij de 
organisatie zelf.  
 

Eis Organisatie Goedkeuring 

verwacht 

MAR-OPS-3 (Subpart M) 

DHC Apache Q2 2022 

DHC Chinook Q1 2022 

DHC Cougar Q2 2022 

MAR-OPS-4 (zware 
onbemande vliegtuigen) 

VLB LW MQ-9 2023 

NLD-MAR-145 VLB LW MQ-9 Q1 2022 

NLD-MAR-145 MMU Q2 2022 

NLD-MAR-M (CAMO) MMU Q2 2022 

NLD-MAR-M (CAMO) CLSK/PM Q2 2022 

NLD-MAR-M (CAMO) VLB LW F35A Q2 2022 

NLD-MAR-M (CAMO) VLB LW MQ9 Q2 2022 

NLD-MAR-M (CAMO) DHC Q4 2022 

NLD-MAR-M (CAMO) KMSL Q4 2022 

NLD-MAR-21 DMO/LVS 2023 

Tabel 1 Voortgang geplande goedkeuringen (binnen MAS) 
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2.2.2 Continueringsaudits en scope-uitbreidingen (MAS) 
Organisaties met goedkeuring ‘zonder bijzonderheden’ en organisaties die een beperkte scope-
uitbreiding nastreven, ondergaan een beperkte on-site audit. Zie hiervoor Tabel 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2 Geplande continueringsaudits en scope-uitbreidingen 
 

Regelgeving Organisatie/scope uitbreiding Audit gepland 

MLE-MLH 

VLB WDT oktober 2022 

VLB VKL juni 2022 

VLB LWD februari 2022 

VLB EHV maart 2022 

DHC november 2022 

MLE-ANS 
AOCS september 2022 

JMG oktober 2022 

MLE-ATO 
Ops-school Den Helder maart 2022 

AOCS School (O&T 710/711) juni 2022 

NLD-MAR-APL 
Pathfinders peloton  april 2022 

Aeronautical Station Operators GZR mei 2022 

MAR-OPS 

DHC Q1 2022 

EHV Q3 2022 

Kustwacht CARIB H/C ’s en Fixed Wing Q2 2022 

MAR-FCL 1 & 2 

EHV Q3 2022 

DHC Q1 2022 

KMSL Q2 2022 

MAR-FCL 3 CML Q4 2022 

NLD-MAR-145 

Vlb LWD/VKL (ACC) Q2/Q4 2022 

Vlb EHV (AMC) Q1 2022 

DHC Q1 2022 

F-35 Tucson Q4 2022 

S-BAT (CLAS) Q2 2022 

LCW N.T.B. 2022 

NLD-MAR-147 KMSL basis/type Q2/Q4 2022 

NLD-MAR-M 

CLAS RPAS Q3 2022 

F35 LOC Q4 2022 

MQ-9 Q4 2022 

MLE-21 MTCHO-21-01 Q1 en Q4 2022 
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2.2.3 Inspecties en Quick Scans (MAS) 
Tabel 3 geeft een overzicht van niet-vooraf-geplande inspecties en/of zogenoemde Quick Scans 
(QS). Per organisatie maakt de MLA een risicoafweging om deze organisatie met een zeer korte 
waarschuwingstermijn te bezoeken. 
 

Domein Organisatie/ onderwerp 
QS  

gereed 
Toelichting 

OPS/VGS KCC Eindhoven / EGOM 
procedures  

april 2022 Toezicht conform EATC 
Ground Operating Manual 
(EGOM)  

OPS/VGS Klu Re-deployment luchtvracht- 
ladingen Eindhoven 

doorlopend Regelmatig toezicht op 
deployed VGS op VLB EHEH 
en EHLW 

OPS/VGS HELI integratie DHC OPS en 
frequent users 

 

juni 2022 

 

Toezicht op TIFT in relatie tot 
middelen en procedures 
(SGLS en BHL) met 
perspectief VGS 

OPS/VGS Opleidingen VGS en currencies 
OTCLOG/SGLS en Aircrew E-
learning VGS 

maart 2022 

 

Toezicht op ontwikkeling van 
opleidingen OTCLOG/SGLS en 
Aircrew E-learning en 
inregeling in OM-A en OM-H 

OPS/VGS Eindhoven Special Permissions  doorlopend Toezicht op EHEH OCC en 
EHLW IPCC/OCC 

OPS/VGS Afzendersketen VGS  in 
samenwerking met D-DAOG 

Q3/Q4 2022  

ALL CLSK Calamiteitenorganisatie doorlopend Ad hoc-toezicht 

ALL Safety assessments MLH/ANS doorlopend  

ALL Luchthavenregeling H/C-
landingplaatsen 

doorlopend Ad hoc-toezicht 

Tabel 3  Inspecties en Quick Scans  
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2.2.4 Accreditaties 
In 2022 verwacht de MLA onderstaande (her)accreditaties van externe bedrijven en organisaties 
(zie tabellen 4a en 4b). Deze lijst kan nog groeien vanwege onvoorziene accreditatiebehoeftes. 
 

MLA-nummer Bedrijf Reikwijdte / scope Accr.  

A-145-023 Marshall Aerospace C-130 Q2 2022 

A-145-040 Fokker Landing Gear F-35, F-16, AH-64, MQ-9, NH-90 Q1 2022 

A-145-045 SES Huntsville CH-47 Q1 2022 

A-145-046 Aeronamics Componenten F-35, + LCW Q2 2022 

A-145-049 Rijnmond Air Services Componenten Q3 2022 

A-145-056 Honeywell Minneapolis C3-Componenten Q4 2022 

A-145-057 Honeywell Int. Olathe C3-Componenten Q4 2022 

A-145-064 Eaton F-16 comp. Q1 2022 

A-145-068 PALL Aerospace CH-47 EAPS-systemen Q1 2022 

A-147-006 Ac. Tr. Centre LM F-35-monteurs Q1 2022 

A-147-008 NG Aerospace Systems F-35 ATT B1/B2  Q1 2022 

A-21-002 Terma Self protection systems Q4 2022 

A-21-006 Boeing Insitu X-300 engineering support Q3 2022 

A-21-007 Aeronvironment Eng. support Raven/Puma Q4 2022 

A-21-011 Safran AS532 Engineering support Q3 2022 

A-ATO-001 Eurocontrol MUAC Organisatie Q1 2022 

A-ATO-002 Air-Comms Trainingen Bedrijf Q1 2022 

A-FCL-001 US Army 110th Av. Brig. FTO MPL Helicopters Q4 2022 

A-FCL-002/006 Diverse bedrijven FTO MPL Airplanes en MHIO  Q4 2022 

A-FCL-007 Airbus DSS MTRTO Q1 2022 

A-FCL-008 Luke AFB Flight Training Org. F-35 Q1 2022 

A-FCL-009 Holloman AFB MQ-9 Q1 2022 

Tabel 4a  Geplande activiteiten voor bestaande accreditaties 
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Eis Organisatie 
Reikwijdte / 

scope 

Goedkeuring 

verwacht 

NLD-MAR-FCL 
(1&2) 

Sheppard AFB MPL Airplanes Q4 2022 

NAS Corpus Christi MPL Airplanes Q4 2022 

NAS Whiting Field 
MPL Airplanes en 

Helicopters 
Q2 2022 

Luke AFB Type Rating F-35 Q2 2022 

Bückeburg MPL Helicopters Q3 2022 

MAR-OPS 
MMU A330 MMF Q2 2022 

Ft. Hood AH64, CH47 Q3 2022 

NLD-MAR-MRPL Creech AFB MQ-9 Q2 2022 

NLD-SMAR-4 Rolls Royce 
Eng. support 

motoren VG-IV 
Q4 2022 

NLD-SMAR-4 Gulfstream Eng. support VG-IV Q4 2022 

NLD-SMAR-4 Gulfstream Onderhoud VG-IV  Q4 2022 

NLD-SMAR-4 Rolls Royce 
Onderhoud 

motoren VG-1V 
Q4 2022 

NLD-SMAR-4 G.A. 
MQ-9-

componenten 
Q1 2022 

NLD-SMAR-4 Skyline L-39-onderhoud 2022 

NLD-SMAR-4 Marschall 
Opleiding monteurs 

C-130  
Q2 2022 

NLD-SMAR-4 N.T.B. 
Opleiding monteurs 

VG-IV 
Q4 2022 

NLD-SMAR-4 Boeing Insitu 
X-300 onderhoud 
en “maintenance 

management” 

Q3 2022 

Tabel 4b Ooverzicht van geplande nieuwe accreditaties en uitbreidingen van de scope 
 

2.2.5 Erkenningen 
De MLA heeft diverse Military Airworthiness Authorities (MAA’s) erkend en de MLA is erkend door 
andere MAA’s en de NATO. Om die erkenningen in stand te houden, zullen de autoriteiten die de 
erkenning hebben gegeven ook het initiatief moeten nemen voor de hernieuwing ervan. 
Onderstaande tabellen tonen de overzichten van te hernieuwen erkenningen (paragraaf 2.2.5.1) 
en erkenningen die nog moeten plaatsvinden (paragraaf 2.2.5.2). Door coronamaatregelen en 
prioriteitstelling bij andere autoriteiten, schuiven deze planningen helaas vaak naar latere 
momenten. 
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Bestaande erkenningen hernieuwen in 2022 
De MLA is erkend door de US National Airworthiness Council (NAC), Australië, de NATO en de 
Belgische, Duitse, Italiaanse, Spaanse en Franse luchtwaardigheidsautoriteiten. Tabel 5 geeft een 
overzicht van bestaande erkenningen die verlopen vanwege het bereiken van de termijn van vier 
jaar. Tabel 6 laat zien welke andere autoriteiten hun erkenning van de MLA zouden moeten 
herzien. 

Autoriteit Nr. Scope Geldig tot: 

AUS (DASA) R-003 Unilateral recognition 07/11/2021 

Tabel 5 Te onderhouden erkenningen in 2022 door de MLA 

 

Autoriteit Nr. Scope Geldig tot: 

US NAC MAA-NAC-014 Unilateral recognition 19/07/2021 

AUS (DASA) DASA-14 Unilateral recognition 30/08/2020 

NATO NRC-001 Unilateral recognition 12/01/2022 

Tabel 6 Te hernieuwen erkenningen van de MLA in 2022 door andere autoriteiten  

 
Nieuwe erkenningen 2022 
In tabel 7 staan de autoriteiten die de MLA zo spoedig mogelijk wil erkennen. Omgekeerd willen 
enkele autoriteiten de MLA erkennen. Zie daarvoor tabel 8. 

Autoriteit Scope Geplande 
erkenning 

IT (DAAA) Onder andere F35, NH90, MQ9, C-130, 
CH47 

Q1/2022 

UK MAA Diverse systemen en bedrijven Q1/2022 

Tabel 7 Te erkennen autoriteiten door de MLA 

 

Autoriteit Scope Geplande 
erkenning 

NO MAA A330 MMF 2022 

CZE MAA A330 MMF 2022 

DK MAA A330 MMF 2022 

Tabel 8 Autoriteiten die erkenning plannen van de MLA  

2.2.6 Personele licenties 
Elk jaar worden licenties voor onderhoudspersoneel afgegeven. In de oude systematiek waren dit 
Militaire Brevetten voor Onderhoud aan Vliegtuigen (MBvOL). Tegenwoordig worden alle 
brevetten uitgegeven in de nieuwe systematiek van NLD-MAR-66 en het bijbehorende Military 
Aircraft Maintenance License (MAML). Er is nog een inhaalslag gaande van bestaande MBvOL naar 
MAML en die inhaalslag gaat door in 2022. 
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Tabel 9 bevat de geschatte aantallen voor 2022. Deze tabel bevat een inschatting van de oude 
brevetten die naar MAML omgezet moeten worden. 
 

MBvOL Verwachting 2022 Opmerkingen 

Nieuw 40 
Toenemend vanwege 
economische situatie 

Gewijzigd 650 
Vanwege vele omzettingen 
MBvOL naar MAML 

Tabel 9  Overzicht geplande personele licenties onderhoudspersoneel  

2.2.7 Certificeringstrajecten wapensystemen 
Onderstaande tabel 10 bevat een overzicht van de belangrijkste certificeringtrajecten vanuit MLA-
optiek. Dit overzicht betreft certificeringen van nieuwe wapensystemen en van grote aanpassingen 
aan bestaande wapensystemen. 
 
 

Wapensysteem Benaming certificeringsproject Start Eind 

CH-47D/F (Beperkt) Militaire Type Certificaat CAAS (MYII) 2007 2022 

AH-64E (Beperkt) Militaire Type Certificaat 2018 2022 

MQ-9 (Beperkt) Miliair Type Certificaat 2018 2022 

X-300 Integrator Militaire Type Certificaat vervanger Sperwer/Scan Eagle 2016 2022 

Puma AE Aanvraag Militair Type Certificaat 2016 2023 

Raven DDL Aanvraag Militair Type Certificaat 2016 2022 

C-130 Medevac (High care) aanpassingen 2016 2022 

Vervanging C-130 Militair Type Certificaat 2020 NTB 

G650 MTC G650 Application 2020 2022 

F-16 AIM-9x Block 2 2014 2022 

F-16 ASE, ALQ-131 DRE 2015 2022 

F-16 Aerial Refueling met A330 MRTT 2020 2022 

F-35A Ontwikkeling BMTC 2019 2024 

Tabel 10 Geplande certificeringstrajecten wapensystemen 

 

 Samenwerking met andere toezichthouders 
Deze paragraaf beschrijft de samenwerking van de MLA met andere toezichthouders, zowel intern 
Defensie (paragraaf 2.3.1 en 2.3.2) als extern (paragraaf 2.3.3). De interne samenwerking is te 
splitsen in de samenwerking in het Toezichtberaad (paragraaf 2.3.1) en een aantal specifieke 
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vormen van samenwerking met andere toezichthouders bij Defensie zoals beschreven in paragraaf 
2.3.2.    

2.3.1 Toezichtberaad  
Bij Defensie is een zestal toezichthouders actief met uiteenlopende werkterreinen, taken, 
bevoegdheden en organisatorische ophanging. In 2020 hebben deze toezichthouders zich verenigd 
in het Toezichtberaad Defensie. Het gaat om: 

- Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG); 
- Inspectie Veiligheid Defensie (IVD); 
- Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS); 
- Beveiligingsautoriteit (BA);  
- Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de  
- Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA).  

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) en een vertegenwoordiger van het Bureau Secretaris-
Generaal nemen als toehoorder deel aan het beraad. De IGK is geen toezichthouder, maar zijn 
onderzoeken verrijken wel het inzicht in de staat en het functioneren van de defensieorganisatie. 
De Inspecteur-Generaal Veiligheid  is als coördinerend toezichthouder voorzitter van het beraad.  

De doelstelling van het Toezichtberaad is de kwaliteit en de samenhang van het interne toezicht 
versterken, om zo het effect en de zichtbaarheid van het interne toezicht te vergroten.  

Primair gaat dit om de bredere thema’s in de toezichtsuitvoering, zoals opleidingen binnen 
Defensie, het aanschafproces verbeteren of de inzet op systeemgericht toezicht. 

Daarnaast wordt de samenwerking nadrukkelijk gezocht op de volgende vier gebieden: 

- het verbeteren van het toezichtproces (methodologie, redactie, kwaliteits- en 
procesbeheersing, communicatie); 

- een betere competentieopbouw van medewerkers (gezamenlijke opleidingen); 
- het versterken en delen van kennis; 
- het stimuleren van innovatie. 

Vanaf 2022 ondersteunt een klein team de leden van het beraad hierbij. Dit ondersteuningsteam 
zal bestaan uit specialisten die niet of onvoldoende bij de toezichthouders aanwezig zijn, namelijk  
twee methodologen, twee redacteuren, een informatiebeheerder en een secretaris van het 
Toezichtberaad.  

De MLA neemt deel aan dit Toezichtberaad dat ongeveer iedere zes weken gehouden wordt. 

2.3.2 Specifieke samenwerking met interne toezichthouders 
De huidige samenwerkingen tussen het KMCGS en de MLA en die tussen de IVD en de MLA zullen 
in 2022 naar verwachting in dezelfde vorm en frequentie doorgaan.  
 
Nieuwe vormen van specifieke samenwerking zijn nu nog moeilijk in te schatten, maar de MLA 
acht de kans groot dat de oprichting van het ondersteunende team voor het toezicht bij Defensie 
zal leiden tot meer interactie met en tussen andere toezichthouders. 

2.3.3 Samenwerking met externe toezichthouders 
De MLA heeft vooral regelmatig overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de 
toezichthouder bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Deze samenwerking 
spitst zich toe op het gebied van luchthavens en luchtvaartnavigatiediensten. Het programma 
1ATM, waarbij de militaire en civiele luchtverkeersleiding worden samengevoegd, is hiervan het 
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meest sprekende voorbeeld, maar ook over civiel medegebruik van militaire vliegvelden, 
geluidszonering of bij ontheffingen met een civiel ‘raakvlak’, vindt overleg plaats met ILT.  
 
In zijn algemeenheid overlegt MLA met de ILT voor zowel toezichtactiviteiten, als voor 
samenwerking op het gebied van procedures, beleid en regelgeving waarbij de burgerluchtvaart 
op de één of andere manier betrokken is. 
 
Tot slot heeft de MLA incidenteel overleg met andere externe toezichthouders. 
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3 Regelgeving 
In dit hoofdstuk treft u de geplande activiteiten aan die de MLA uitvoert vanuit haar rol als 
verantwoordelijke voor regelgeving binnen het MAS. Dit hoofdstuk omvat primair de eigen 
regelgeving (MLE & NLD-MAR in paragraaf 3.1.1.), maar ook toekomstige nationale regelgeving in 
breder verband dan het MAS, zoals 1ATM in paragraaf 3.1.2. Het tweede deel van dit hoofdstuk 
beschrijft de MLA-activiteiten in internationale regelgevende werkgroepen. Internationale 
regelgeving vormt immers in vrijwel alle gevallen de basis voor nationale regelgeving.  
 

 Nationale regelgeving 
Deze paragraaf beschrijft de geplande activiteiten voor de uitgifte van eigen (MAS-) regelgeving en 
de regelgeving die samen met andere nationale instanties wordt ontwikkeld.  

3.1.1 Binnen MAS    
Zie onderstaande tabel 11 voor de geplande nieuwe publicaties in 2022 of geplande grote 
wijzigingen aan bestaande publicaties. 
 

Regelgeving Versie Publicatie Status 

NLD-MAR-21 1.0 Q1 2022 Externe review 

NLD-MAR-ADR 1.0 Q4 2022 Grote review in samenwerking met CLSK 
en NLR 

NLD-MAR-ANS 1.0 Q4 2022 Grote review in samenwerking met CLSK 
en NLR 

NLD-MAR-OPS 1.0 Te bepalen Interne review 

NLD-SMAR-3 1.0 Q2 2022 Externe review 

NLD-SMAR-4 2.0 Q1 2022 
Externe review (met NLD-MAR-21) 

Tabel 11 Geplande regelgeving 2022 

3.1.2 Buiten MAS met I&W  
Nationale regelgeving buiten het MAS op het gebied van ATM ontwikkelt de MLA altijd samen met 
het ministerie van I&W. Vanaf het eerste moment van de ontwikkeling van dergelijke regelgeving 
trekken de MLA en het ministerie van I&W samen op.   

 

 Internationale regelgeving 
Deze paragraaf beschrijft de te verwachten activiteiten van de MLA in de internationale fora. Het 
gaat hier om diverse NAVO- en EDA-werkgroepen. 

3.2.1 MAWA (EDA) 
MAWA staat voor Military AirWorthiness Authorities. De belangrijkste activiteit van deze EDA-
werkgroep (OF-5 niveau) is het beslissen over (nieuwe) Europese eisen op het gebied van 
luchtwaardigheid: de zogenoemde European Military Airworthiness Requirements (EMAR). 
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Bijkomende zaken, zoals cursussen voor personeel van luchtwaardigheidsautoriteiten en een visie 
formuleren op een overkoepelend (Europees) orgaan op het gebied van luchtwaardigheid, behoren 
tot de vaste activiteiten van dit forum dat ongeveer elk trimester vergadert. 

3.2.2 ARAG / DPAG / CAWAG (EDA) 
Onder het MAWA zijn drie werkgroepen actief: de Airworthiness Requirements Advisory Group 
(ARAG), de Design and Production Advisory Group (DPAG) en de Continuing Airworthiness Advisory 
Group (CAWAG). In elk van deze fora heeft een MLA-vertegenwoordiger zitting. Elk van deze fora 
komt drie à vier keer per jaar bijeen en in elk van deze groepen zullen ook in 2022 geplande 
wijzigingen van bestaande EMAR’s voorbijkomen. Deze veranderingen komen meestal voort uit 
wijzigende regelgeving van het European Union Aviation Safety Agency (EASA). 

3.2.3 ESMAB (EDA) 
De EDA SES Military ATM Board (ESMAB) heeft onder andere als taak de in ontwikkeling zijnde 
(civiele) Single European Sky (SES) regelgeving te beoordelen en met geharmoniseerde militaire 
standpunten te komen. De directeur MLA zal ook in 2022 deelnemen aan de ESMAB. 

3.2.4 AVC / AWAG (NAVO) 
Het Aviation Committee (AVC) stelt NAVO-beleid vast voor militaire luchtvaartveiligheid. De 
directeur MLA heeft zitting in het AVC. Voorts zijn twee Advisory Groups ingesteld die rapporteren 
aan het comité. De ATM/CNS Advisory Group en de Airworthiness Advisory Group (AWAG). De MLA 
zal in 2022 deelnemen aan beide Advisory Groups.    
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4 Overige samenwerking 
Paragraaf 2.3 beschrijft de geplande samenwerking met andere toezichthouders. In hoofdstuk 3 
presenteert de MLA een overzicht van al haar samenwerking op het gebied van nationale en 
internationale regelgeving. Dit hoofdstuk laat zien dat er in 2022 nog diverse andere fora zijn 
waarbij de MLA nauw betrokken is. 

 Nationaal 
Op nationaal niveau vindt het meeste overleg plaats met het CLSK. De meeste organisaties die 
acteren binnen het MAS maken deel uit van dit defensieonderdeel en dit zal in 2022 niet anders 
zijn. Daarnaast zal regelmatig overleg nodig zijn met andere defensieonderdelen en met bijzondere 
organisaties. Soms gaat het om nieuwe behoeftes en projecten, soms over afstemming en adviezen 
over organisatiegoedkeuringen. Hieronder zijn de belangrijkste reguliere overlegfora genoemd. 

4.1.1 Met de directie van CLSK 
Sinds begin 2021 vindt periodiek overleg plaats tussen een afvaardiging van de directie van CLSK, 
onder leiding van de Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten (PC-LSK), en de directie 
van de MLA. Het doel van deze overleggen is informatie, beelden en ontwikkelingen delen. 

4.1.2 Met de defensieonderdelen binnen het MAS 
De MLA organiseert tweemaal per jaar het zogenoemde sectoroverleg. In dit overleg participeren 
de operationele commando’s, de Defensiestaf en de DMO. Dit overleg heeft als doel de 
belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van regelgeving binnen het MAS te bespreken. 

4.1.3 Met DMO/LVS 
De MLA houdt enkele keren per jaar bilateraal overleg met de typecertificaathouder-organisatie 
van de DMO (de afdeling Luchtvaartsystemen) om communicatie en procedures af te stemmen in 
het kader van de afgifte en instandhouding van certificeringen.  

 

 NAVO 

4.2.1 JMAAN 
De MLA participeert samen met Duitsland, Frankrijk en Italië in de Joint Military Airworthiness 
Authorities (JMAAN) die gezamenlijk toezicht houden op NH Industries en de bijbehorende 
nationale NH90-industrie. De MLA zal ook in 2022 betrokken zijn bij de transitie van de JMAAN-21 
regelgeving naar de EMAR-21-norm. 

4.2.2 JAAC / JAAG 
De Joint Airworthiness Authorities Council (JAAC) bespreekt de luchtwaardigheid van de F-35 en 
adviseert het F-35 Joint Program Office (JPO). De JAAC wordt ondersteund door de JAAG (JA 
Advisory Group). De MLA participeert in beide fora. 

4.2.3 MRTT 
Het Memorandum of Understanding (MOU) voor de Multi Role Tanker Transport (MRTT) bepaalt 
dat Nederland Lead Nation is en dat alle vliegtuigen in Nederland worden geregistreerd. In de 
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opstartfase, waarin de Multinational MRTT Unit (MMU) ook in 2022 nog grotendeels zal verkeren, 
wordt de MLA extra belast.  
 
De MMU moet namelijk in 2022 goedkeuringen verkrijgen voor operaties, onderhoud en 
onderhoudsmanagement. Daarnaast participeert de MLA in diverse sub-werkgroepen en heeft zij 
regelmatig overleg met de Spaanse militaire luchtvaartautoriteiten en met DMO/LVS vanwege de 
vele certificeringsactiviteiten rondom de MRTT.  
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5 Verbeterdoelstellingen 
Onderstaande paragrafen gaan in op de verschillende verbeterdoelstellingen voor de militaire 
luchtvaartsector en het toezicht daarop. Paragraaf 5.1 beschrijft interne verbeteringen bij de MLA 
en paragraaf 5.2 bij de sector. 

 

 Voor de MLA 

5.1.1 Luchtvaarteisen op orde 
In 2022 zullen nog niet alle luchtvaarteisen op orde zijn. In 2022 zal de prioriteit van de MLA bij de 
grote eisen liggen, zoals genoemd in tabel 11. Voor de drie pijlers ‘operaties’, ‘luchtwaardigheid’ en 
‘luchthavens/luchtruim’ zijn nog enkele grote publicaties met veel veranderingen voor de 
bedrijfsvoering te realiseren. Daarna staan de ontwikkelingen zeker niet stil. Met name vanuit de 
civiele hoek, bijvoorbeeld voor de onbemande luchtvaart, komt in hoog tempo gewijzigde 
regelgeving, die in vrijwel alle gevallen zijn weg vindt naar de militaire regelgeving. 

5.1.2 Voldoende erkenningen 
Voor 2022 staan nog diverse erkenningen in de steigers die allemaal relaties hebben met de 
huidige en toekomstige vliegende wapensystemen. In het bijzonder gaat het om de 
luchtwaardigheidsautoriteiten van Noorwegen, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië.  

5.1.3 Gestandaardiseerde processen 
Hoewel standaardisatie op veel gebieden zinvol is, gaat het hier vooral om een beter en breder 
gebruik van EMPIC, de bedrijfsvoering ondersteunende software voor autoriteiten in de luchtvaart. 
In 2021 zijn grote stappen gezet, maar ook in 2022 zal de MLA nog de nodige aanpassingen moeten 
doen in de interne bedrijfsvoering, om het scala aan mogelijkheden van EMPIC beter te benutten.  

5.1.4 Werklast in balans 
De werklast is een terugkerende verbeterdoelstelling. Zowel in 2020 als in 2021 is hier hard aan 
gewerkt en naar verwachting zullen in 2022 de eerste resultaten zichtbaar worden van personele 
uitbreiding en daarmee een betere balans. 

 

 Voor de militaire luchtvaartsector 

5.2.1 Goedgekeurde organisaties 
Alle organisaties binnen de militaire luchtvaartsector zouden goedkeuringen van de MLA moeten 
hebben. Die weg is ingeslagen bij de oprichting van de MLA in 2005, maar blijkt nogal hobbelig. 
Met name personeelstekorten (stafcapaciteit) bij de onderdelen? werken vertragend om de 
bedrijfsvoering op het vereiste niveau te krijgen. Aan de andere kant is het ook een kwestie van 
prioriteiten stellen.  

De MLA ondersteunt waar mogelijk de AGDEF-doelstelling (zie ook paragraaf 1.1.1) om in 2023 alle 
operator-goedkeuringen te verkrijgen. 
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5.2.2 Intrinsiek streven naar veiligheid 
Geheel in lijn met de aanwijzingen voor een Safety Management System (SMS) in Annex 19 van de 
International Civil Aviation Organisation (ICAO), tracht de MLA alle beschouwde organisaties te 
bewegen tot een intrinsieke behoefte aan meer veiligheid en tot de structurele borging ervan. 
Daarom maken SMS-eisen ook deel uit van diverse Militaire Luchtvaart Eisen. 

Bij alle toezichtmomenten waarbij een SMS wordt beschouwd, beoordeelt de MLA of de 
betreffende organisatie ook op dit aspect vorderingen maakt en op koers ligt. In 2022 zal de MLA 
zelf ook stappen zetten, onder andere door te investeren in regelgeving die op een eenduidiger 
manier eisen stelt aan een SMS.  
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Bijlage afkortingen  
 

ACC  Air Combat Command 

ANS  Air Navigation Services 

AOCS  Air Operations Control Station 

APL  Air traffic services Personnel Licensing 

ATO  Air traffic services Training Organisation 

CAMO  Continuing Airworthiness Management Organisation 

CLSK/PM  Commando Luchtstrijdkrachten / Program Management 

CML  Centrum voor Mens en Luchtvaart 

DHC  Defensie Helikopter Commando 

DMO/LVS   Defensie Materieel Organisatie / Luchtvaartsystemen 

EHV  Eindhoven 

FCL  Flight Crew Licensing 

FTO  Flight Training Organisation 

JMG  Joint Meteorological Group 

KMSL  Koninklijke Militaire School Luchtmacht  

LCW  Logistiek Centrum Woensdrecht 

LOC  Logistic Operations Centre 

LW   Leeuwarden 

MAA   Military Airworthiness Authority 

MAR   Military Aviation Regulation 

MHIO  Military  

MLH  Militaire Luchthavens 

MMU   Multinational MRTT Unit 

MPL  Military Pilot License 

OPS  Operations 

RPAS  Remotely Piloted Aircraft System 

VLB   Vliegbasis  

VLK   Volkel 

WDT  Woensdrecht 

  



 

24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon  

 
Militaire Luchtvaart Autoriteit 
 
Bezoekadres  
Majoor Jan Linzelcomplex  
Brasserskade 227a  
2497 NX Den Haag 
 
Postadres  
Postbus 90701  
MPC 58H 
  
 

November 2021 

 

 


