
Overzicht risico's/ voorvallen
01-10-2017 t/m 30-09-2018

datum omschrijving voorval opvolging

6-11-2017 helikopter en vliegtuig elkaar te dicht genaderd ABL/OVV melding. Aanpassing radioprocedure.

22-12-2017 vertrek onder twijfelachtige zichtwaarde Rapportage Safety Committee, debriefing 

gezagvoerder

22-12-2017 vogelaaanvaring (meeuw), geen schade of onveilig vervolg ABL

24-12-2017 verplaatsing vliegtuig zonder toezicht, schade stuurvlakken. ABL

28-12-2017 taxiën op afgesloten deel, kans op schade terrein/vliegtuig ABL

17-1-2018 vogelaanvaring (meeuw); geen schade of onveilig gevolg. ABL

9-2-2018 verlies motorvermogen na take-off, voorzorgslanding op het vliegveld. ABL/OVV. Technisch onderzoek.

10-2-2018 sleephaak reclamevliegtuig veroorzaakt schade aan informatiebord langs 

taxibaan.

ABL. Opgenomen met Operator. Reparatie bord.

21-2-2018 ongeauthoriseerd vliegen met drone op parkeerplaats Breda Airparc. ABL. Drone bestuurder is aangesproken door een 

vlieger en heengezonden. Daarna melding aan 

havendienst. Onderwerp is meegenomen in Safety 

Event met gebruikers op 22 maart 2018.

Samenvatting: in het gebruiksjaar 1-10-2018 tot en met 30-9-2018 zijn 28 voorvallen geregistreerd. NB: dit beslaat tjdvak tot 18 september 2018. Overzicht 

wordt afgerond na 30-9-2018 en nagezonden naar CROSE voor vergadering van 4-10-2018.

In 27 gevallen melding gemaakt aan het ABL (Analyse Bureau Luchtvaartvoorvallen). Bij 5 voorvallen is eveneens melding gemaakt bij de Onderzoeksraad voor 

Veiligheid.

Voorvallen worden eveneens besproken in het tweemaandelijkse Safety Committee, met mogelijke aanbevelingen resp. besluiten om aanpassingen door te 

voeren.

Ernstige incidenten, welke voortkomen uit menselijk handelen, worden gedeeld met de gebruikers tijdens het Safety Event (2x per jaar), of zo nodig, middels 

tussentijdse schriftelijke mededelingen aan gebruikers.



25-2-2018 2 vliegtuigen elkaar te dicht genaderd in de nadering baan 07. ABL/OVV. Hoogdekker/laagdekker combinatie. 

Door ingrijpen havendienst via radio vlieger 

gewaarschuwd.

Vliegers hebben afzonderlijk ook gerapporteerd.

Voorval is uitvoerig besproken in Safety Event met 

gebruikers op 22 maart 2018.

27-2-2018 verlies motorvermogen tijdens de vlucht, noodlanding buiten het vliegveld. ABL/OVV. Technisch onderzoek.

26-3-2018 vertrek onder twijfelachtige zichtwaarde Is opgenomen met gezagvoerder. Is geagendeerd in 

volgende Safety Committee overleg.

4-5-2018 2 vliegtuigen elkaar dicht genaderd bij aansluiten circuit op verkeerde locatie ABL. Debriefing gezagvoerders

4-5-2018 vliegtuig verlaat de baan bij uitrol landing ABL.

11-5-2018 landing parachutist op vliegveld (door veranderende richting en sterkte wind) ABL. Debriefing paraclub, herziening interne 

instructies

17-5-2018 afgebroken start door conflicterend verkeer (opstijgende helikopter) ABL. Debriefing gezagvoerders

30-5-2018 vogelaanvaring, geen schade of onveilig gevolg ABL

31-5-2018 ongeval reclamesleepvliegtuig. Neergekomen nabij vliegveld. Eén fataal 

slachtoffer

ABL/OVV/KLPD. Uitgebreide onderzoeken KLPD en 

OVV, vliegveld gesloten.

9-6-2018 lekke band rechterhoofdwiel bij landing ABL. Vliegveld kort gesloten.

12-6-2018 vliegtuig verlaat baan bij uitrol landing. Aanrijding met baanbord. ABL/KLPD. Vliegveld kort gesloten.

15-6-2018 vliegtuig doorgeschoten na landing. Uitgebreide schade. Geen persoonlijk 

letsel.

ABL/OVV. Uitgebreide onderzoeken KLPD en OVV, 

vliegveld tijdelijk gesloten.

17-6-2018 2 vliegtuigen elkaar te dicht genaderd in de nadering baan 25. ABL. Debriefing gezagvoerders

16-7-2018 Twee lekken banden hoofdlandingsgestel bij landing ABL.

18-7-2018 Drone melding nabij vliegveld ABL. KLPD geinformeerd.

22-7-2018 Sleephaak in hoogteroer, geen onveilig gevolg. ABL

6-8-2018 Verlies van motorvermogen na de start. Veilige terugkeer. ABL

6-8-2018 Verlies reclamesleep buiten het vliegveld ABL

31-8-2018 vogelaanvaring, geen schade of onveilig gevolg ABL


