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PUBLICATIEBLAD
MINISTERIELE REGELING, MET ALGEMENE WERKING, van de 20ste september
2011 tot wijziging van de Vrijstellingsbeschikking 1.
________
DE MINISTER VAN VERKEER, VERVOER en RUIMTELIJKE PLANNING
Overwegende:
dat het wenselijk is de Vrijstellingsbeschikking te wijzigen om regels met betrekking tot
aanvullende examens ter verkrijging van een Curaçaose B1 en B3 brevet aan te passen.

HEEFT BESLOTEN:

Artikel I
De Vrijstellingsbeschikking wordt gewijzigd als volgt:
Na artikel 1 wordt een nieuw artikel 1A ingevoegd dat komt te luiden:
Artikel 1A
1. De aanvullende examens welke in de vakken (Meteorologie, Navigatie en Voorschriften)
worden afgelegd ter verkrijging van een Curaçaose B1 en B3 brevet worden uitsluitend
schriftelijk afgelegd. Indien het cijfer 6 of meer wordt behaald, is de kandidaat voor het
vak geslaagd.
2. De aanvullende examens worden tijdens maximaal 4 zittingen per jaar afgenomen tijdens
de reguliere examenperioden welke twee keer per jaar worden afgenomen en tijdens
maximaal twee zittingen per jaar in de periode tussen de reguliere examenperioden.
3. Het aanvullend examen wordt met goed gevolg afgelegd binnen de daarvoor geldende
examentermijn. De termijn vangt aan met de eerste examenzitting.
4. Een kandidaat die zich heeft ingeschreven voor het afleggen van aanvullende examen in
de vakken “Meteorologie, Navigatie en Voorschriften” legt het examen met succes af in
maximaal drie achtereenvolgende zittingen na de eerste examendatum.

Artikel II
De bij de Vrijstellingsbeschikking behorende bijlage tabel I A wordt vervangen door de bij deze
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beschikking behorende bijlage tabel I A
De bij de Vrijstellingsbeschikking behorende bijlage tabel I B wordt vervangen door de bij deze
beschikking behorende bijlage tabel I B

Artikel III
Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het
Publicatieblad waarin zij geplaatst is.

Willemstad, 20 september 2011
De Minister van Verkeer, Vervoer en
Ruimtelijke Planning,
C.F. COOPER
Uitgegeven de 14de oktober 2011
De Minister van Algemene Zaken,
G.F. SCHOTTE
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Bijlage tabel I A behorende bij Ministeriële regeling, met algemene werking, van de 20ste
september 2011 tot wijziging van de Vrijstellingsbeschikking

TABEL I A
Vrijstelling van luchtvaartexamens te verlenen aan houders van buiten Curaçao afgegeven
bewijzen van bevoegdheid of bevoegdverklaringen, afgegeven op grond van examens,
afgenomen volgens I.C.A.O. normen, voorzover deze houders tenminste aan de gestelde
Curaçaose ervaringseisen met betrekking tot geldigheid van bewijzen van bevoegdheid of
bevoegdverklaringen voldoen.

Curaçaose bewijs van
bevoegdheid of
bevoegdverklaring(en)
Vliegbewijs "A"
(Sportvlieger)

Vliegbewijs B3

Vliegbewijs B1.

Buitenlandse bewijzen van bevoegdheid
of bevoegd- verklaring (en)

Vrijstelling met uitzondering
van:

Private Pilot Licence afgegeven in het
Verenigd Koninkrijk, Nederland en ieder
ander Commercial of Airline Transport
Pilot Licence
Vliegbewijs B3, B1 afgegeven in
Nederland en overeenkomstige
vliegbewijzen afgegeven in het Verenigd
Koninkrijk.
Ieder Airline Transport Pilot Licence
afgegeven in het buitenland.

Voorschriften (S)
Meteorologie (S)

Commercial Pilot Licence afgegeven in
het buitenland.

Voorschriften (S)
Meteorologie (S)
Navigatie (S)
Praktisch examen
Type bevoegdheid

Vliegbewijs B1 afgegeven in Nederland
en overeenkomstige vliegbewijzen
afgegeven in het Verenigd Koninkrijk.
Overeenkomstige vliegbewijzen
afgegeven in het buitenland.

Praktisch examen
Type bevoegdheid.
Voorschriften (S)
Meteorologie (S)
Navigatie (S)
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TABEL I A (vervolg)
Curaçaose bewijs van
bevoegdheid of
bevoegdverklaring(en)
Bevoegdverklaring
Blindvliegen

Bevoegdverklaring
Vliegonderricht

Radio telefonie aan boord van
vliegtuigen

Vluchtadviseur

Buitenlandse bewijzen van bevoegdheid
of bevoegd- verklaring (en)

Vrijstelling met uitzondering
van:

Bevoegdverklaring Blindvliegen
afgegeven in Nederland en het Verenigd
Koninkrijk.
Een in het buitenland afgegeven Airline
Transport Pilot licence of een Instrument
Rating in een in het buitenland
afgegeven Commercial Pilot Licence.
Bevoegdverklaring Vliegonder-richt
afgegeven in Nederland en het Verenigd
Koninkrijk.
Flight Instructor Rating in een in het
buitenland afgegeven Commercial of
Airline Transport Pilot licence.
Houders van een bewijs van
bevoegdheid als Luchtverkeers- leider/
Air Traffic Controller.
Overeenkomstige buitenlandse
bevoegdheid.

Praktisch examen

Praktisch examen

Voorschriften en
Praktisch examen

Houders van een Nederlands bewijs van
bevoegdheid als Vluchtadviseur.
Houders van een Flight Dispatcher’s
Licence afgegeven in de Verenigde
Staten van Noord Amerika.

Noot:

Een type bevoegdheid wordt slechts van een buitenlands bewijs van bevoegdheid
overgenomen indien aan de Curaçaose bedrevenheids- en ervaringseisen is voldaan en
indien het type als zodanig voorkomt in het Curaçaose nationaliteitsregister.
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Bijlage tabel I B behorende bij Ministeriële regeling, met algemene werking, van de 20ste
september 2011 tot wijziging van de Vrijstellingsbeschikking

TABEL I B
Vrijstelling van THEORETISCHE examens op grond van geldig gebleven vliegbewijzen of
bevoegdverklaringen of geldig theoretisch examen voor vliegbewijs.
Curaçaose
bewijs van bevoegdheid
of bevoegdverklaringen
Ieder vliegbewijs c.q
bevoegdverklaring

Personen die aanspraak kunnen
maken op vrijstelling

Vliegbewijs ,,A”
(Privé vlieger)

Geslaagden voor het theoretisch
examen voor Commercial of Airline
Transport Pilot licence

Vliegbewijs B 3
(Vleugelvliegtuigen)

Vrijstelling met
uitzondering van:

Geslaagden voor overeenkomstige
examens in Nederland.

Geslaagden voor een militair of marine
vliegbrevet

Voorschriften (M)

Geslaagden voor de theoretische
examens voor de vliegbewijzen
B3 of B1 in Nederland
(Hefschroefvliegtuigen)

Vliegtuigen (M)

Geslaagden voor het groot militair brevet
of marine brevet in Nederland

Voorschriften (S)
Meteorologie (S)
Motoren
(S)

Geslaagden voor het marine-vliegtuig
brevet die hun opleiding hebben genoten
bij de Rijksluchtvaartschool in
Nederland.
Geslaagden voor de theoretische
examens voor Commercial en Airline
Transport Pilot licence van het Verenigd
Koninkrijk
Geslaagden voor de theoretische
examens voor de bevoegdverklaring
Blindvliegen.

Vliegtuigen (SM)
Motoren
(SM)
Instrumenten (SM)

Geslaagden voor het Nederlandse bewijs
van bevoegdheid als
Boordwerktuigkundige

Voorschriften (S)
Meteorologie (S)
Navigatie
(S)
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Curaçaose
bewijs van bevoegdheid
of bevoegdverklaringen

Vliegbewijs B 1
(vleugelvliegtuigen)

Bevoegdverklaring
Blindvliegen

Personen die aanspraak kunnen
maken op vrijstelling

Vrijstelling
met uitzondering van:

Geslaagden voor de theoretische
examens voor de Nederlandse
vliegbewijzen B 3 en B 1
(hefschroefvliegtuigen)

Vliegtuigen
Motoren

(SM)
(SM)

Geslaagden voor het theoretisch
examen voor Airline Transport
Pilot Licence in Nederland en in
het Verenigd Koninkrijk
Geslaagden voor het bewijs van
bevoegdheid als
Boordwerktuigkundigen in
Nederland

Voorschriften (S)
Navigatie
(S)
Meteorologie (S)

Geslaagden voor het theoretisch
examen voor het bewijs van
bevoegdheid als Navigator,

Voorschriften
Vliegtuigen
Motoren
Instrumenten

(S)
(SM)
(SM)
(M)

Geslaagden voor het theoretisch
examen voor het vliegbewijs B 1
en een Airline Transport Pilot
Licence
Geslaagden voor het theoretisch
examen voor de
bevoegdverklaring Blindvliegen
in Nederland en het Verenigd
Koninkrijk

Bewijs van bevoegdheid als
Navigator

Geslaagden voor het theoretisch
examen voor het vliegbewijs B 1

Navigatie
(SM)
Instrumenten (SM)
Astronomische
(SM)
Meteorologie (SM)

navigatie
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TOELICHTING behorende bij de MINISTERIELE REGELING, MET ALGEMENE
WERKING, van de 20ste september 2011 tot wijziging van de Vrijstellingsbeschikking
De onderhavige Ministeriële regeling, met algemene werking, van de 20ste september 2011 tot
wijziging van de Vrijstellingsbeschikking (P.B. 2003 no. 64) heeft als doel regels met betrekking
tot aanvullende examens ter verkrijging van een Curaçaose B1 en B3 brevet aan te passen in die
zin dat de aanvullende examens welke in de vakken “Meteorologie, Navigatie en Voorschriften”
moeten worden afgelegd ter verkrijging van voormelde brevetten uitsluitend schriftelijk
plaatsvinden.
Op grond van het vorenstaande is het noodzakelijk om de bij de Vrijstellingsbeschikking
behorende tabellen I A en IB te wijzigen.
Voorts houdt voornoemde wijziging ook in dat de aanvullende examens tijdens maximaal 4
zittingen per jaar worden afgenomen namelijk tijdens de reguliere examenperioden welke twee
keer per jaar worden afgenomen alsmede tijdens maximaal twee zittingen per jaar in de periode
tussen de reguliere examenperioden. De aanvullende examens ter verkrijging van een Curaçaose
B1 resp. B3 brevet worden toegestaan indien de kandidaat in het bezit is van een geldige CPL
(Commercial Pilot License) resp. geldige ATPL (Airline Transport Pilot License).
De kandidaat is geslaagd indien het cijfer 6, of meer, voor het schriftelijk examen van een vak
wordt behaald. Het aanvullend examen dient met goed gevolg te zijn afgelegd binnen de
daarvoor geldende examentermijn welke met de eerste examenzitting aanvangt. Een voor
aanvullende examen ingeschreven kandidaat dient voor alle drie vakken “Meteorologie,
Navigatie en Voorschriften” te slagen in maximaal drie achtereenvolgende zittingen na de eerste
examendatum.
De Minister van Verkeer, Vervoer
en Ruimtelijke Planning.
C.F. COOPER

