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Taakbeschrijving pleincdt 
 
Het luchthavenboek, deze taakbeschrijving en alle belangrijke circulaires staan op www.lbs.be/dac, 
folder Pleincdt. 
Deze taakbeschrijving vindt u ook op de Google drive van DAC 
 

Openleggen vliegveld 

✓ Is het terrein ter beschikking (militairen)? 

✓ Zijn er NOTAMs? (bv Eurotop) 

✓ De staat van het terrein checken 

✓ Checken weersvoorspellingen: 

➢ Windverwachting? 

➢ VMC? 

✓ Richting van de piste bepalen 

✓ Register inschrijven “Datum / uur / vliegveld geopend RWY XX / naam / handtekening” 

✓ Brandblusser aan pomp hangen, 

✓ Signalenpark juist leggen. 

✓ De radio + GM pleincdt persoonlijk meenemen of aan de plankman geven. 

 

Opvolgen vliegdag 

✓ Aanwezig zijn op het terrein, 

✓ Weersomstandigheden volgen 

✓ De activiteiten monitoren, 

✓ Ingrijpen waar nodig 

✓ In zoverre mogelijk ervoor zorgen dat het register bijgehouden wordt 
 

  

http://www.lbs.be/dac
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Draaien piste 

✓ Coördineren met: 

➢ De instructeur van dienst 

➢ De lierman 

➢ De para’s, 

✓ Vliegtuigen in de lucht verwittigen 

✓ Signalenpark aanpassen 

✓ Lijn in register: “uur / RWY CHANGE XX / naam / handtekening” 
 

Vervanging pleincdt 

✓ Briefen situatie, 

✓ Lijn in register “uur / overgedragen aan / naam nieuwe pleincdt / handtekening” 
 

Sluiten vliegveld 

✓ Signalenpark dichtleggen, 

✓ Brandblusser in DP kot 

✓ Lijn in register “uur / vliegveld gesloten / naam / handtekening” 

✓ DP kot afsluiten 

✓ Checken of climb-out sector afgemeld is 

✓ GSM en radio aan laders 
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Procedure ongeval 
(afhankelijk van de situatie) 

✓ Nooddiensten verwittigen 

➢ Algemeen nummer: 112 

➢ Brandweer Diest: 013/31 35 00 

➢ Politie Diest: 013/35 05 00 

✓ Vliegveld sluiten.  

✓ Zweefvliegtuigen mogen nog landen, maar hou rekening met hulpvoertuigen en publiek op 
het terrein. 
Eventueel zweefvliegtuigen laten landen op een voldoende ver gelegen deel van het terrein. 

✓ Toeschouwers uit de buurt houden 

✓ Hulp bieden indien nodig / mogelijk 

✓ Bij een groot ongeval komt het bevel onder de brandweercommandant. 

✓ Zo snel mogelijk de luchtvaartautoriteiten verwittigen. Probeer de volgorde hieronder, 
indien u één persoon kan bereiken volstaat dat: 

➢ AAIU tel: 02/277 44 33 

➢ AAIU GSM: 0476/76 18 65 

➢ ACC BRU 02/206 27 21 

➢ ACC BRU 02/206 27 22 

✓ Geen verklaringen afleggen aan de pers, in geen geval speculaties of eigen meningen uiten. 

✓ Een zo nauwkeurig mogelijk verslag opstellen. Gebruik hiervoor het formulier “Accident 
form DGLV.pdf” op de website 

✓ Dit verslag binnen de 24 uur opsturen naar: 

➢ Mail: air-acc-investigation@mobilit.fgov.be 

➢ Post: FOD Mobiliteit e vervoer 
 AAIU(Be) – City Atrium 
 Vooruitgangstraat 56 
 1210 Brussel 

➢ Fax: 02/277 42 60 

✓ “Behalve in geval van dringende noodzaak is het verboden een luchtvaarttuig dat betrokken 
was bij een ernstig incident of ongeval te verplaatsen of er voorwerpen of onderdelen van 
weg te nemen zonder daartoe toestemming te hebben bekomen van de AAIY(Be) 
onderzoekers.”  
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