
Notulen Commissie Technische Zaken (CTZ) 6 mei 2005 
 
Aanwezig: Hein van Leeuwen (HL), Frank Beemster (FB) en Rob Kleijn (RK). 
Afwezig met kennisgeving: Piet Standaart 
 
1. Opening. 
Hein opent de vergadering, die al automatisch is begonnen. Piet las de mail voor deze 
vergadering te laat om nog bij deze vergadering aanwezig te kunnen zijn. 
 
2. Samenstelling CTZ. 
Vier tot vijf personen is een minimum. Voorlopig blijven wij 3-4 jaar in deze samenstelling 
bij elkaar. Wij gaan een rooster van aan- en aftreden opstellen, om tijdig vervanging te gaan 
regelen. Graag wil de commissie ook iemand uit de regio Zuid aan de commissie toevoegen. 
HL benadert Hans Regeer, AC Nistelrode. 
 
3. Taakverdeling CTZ en vergaderfrequentie. 
Gekozen wordt om veel via mail bespreken, weinig vergaderingen. 
Secretaris is Rob Kleijn. Hein ziet zichzelf als interim-voorzitter, liever geen voorzitter 
vanwege 2 petten problematiek (lid ABZ en contactpersoon met CTZ en II). Frank neemt 
voorzitterschap in beraad.  
 
4. Op bezoek als CTZ bij het ABZ. 
Over belangrijke zaken moet het ABZ weten/kunnen bepalen wat er gebeurt. Ook moet 
duidelijk zijn en worden afgesproken wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van ABZ, CTZ en II zijn. Wie doet wat, wanneer, hoe en hoe wordt daarover met elkaar 
gecommuniceerd. Daarom wordt het CTZ binnenkort bij het ABZ uitgenodigd. Actiepunt HL. 
 
5. Handboek Kwaliteitszorg. 
FB heeft versie r2 verstuurd aan II en HL. HL heeft doorgestuurd aan ABZ. Eerste reactie van 
Koos Tromp (op eigen titel?) is binnen. HL stuurt snel reactie vanuit het ABZ  naar FB. 
 
6. Overleg met IVW. 
Er is twee keer per jaar overleg tussen IVW en de sector zweefvliegen. Zweefvliegen moet 
daar met een mond praten. Bij een verschil van mening of verschillende meningen bepaalt het 
ABZ het standpunt van de sector (als niet vanzelf tot overeenstemming wordt gekomen). In 
het overleg moet naar de mening van de commissie iemand van II en iemand van CTZ zitten. 
 
7. Komst van EASA regelgeving voor onderhoud zweefvliegtuigen. 
HL is naar een bijeenkomst geweest in Stuttgart en doet hierover verslag. EASA heeft bij de 
EGU/meeting in Stuttgart aangegeven dat er een voorlaatst concept-regelgeving is. Er bestaat 
een mogelijkheid voor de enkelvoudige indeling, geen gelaagdheid van bevoegdheden op 
onderhoudsgebied zweefvliegtuigen. De nationale autoriteit bepaalt of er in een land gekozen 
wordt voor een enkelvoudige of meervoudige indeling van bevoegdheden. Wij moeten in het 
overleg met IVW pleiten/verzoeken dat zij kiezen voor de enkelvoudige indeling van 
onderhoudsbevoegdheden.  
 
8. Wat doen wij eerst, wat later. 
De adreslijst van technici moet actueel zijn. Belangrijk voor communicatie. Actiepunt RK. 
Net als bij de andere commissies moet er ook een website voor de CTZ/technische zaken  
komen. RK neemt contact op met Ben Hiemstra. 



9. Geactualiseerde AIC-B 19/98 d.d. 28-04-05 onderscheid klein en groot onderhoud. 
Het is ons onbekend of en met wie IVW hierover overleg heeft gevoerd. Het criterium voor de 
classificatie groot onderhoud dat een geconditioneerde ruimte noodzakelijk is voor de 
uitvoering van werkzaamheden werkt voor zweefvliegtechnici niet. Voor het lijmen van een 
houtreparatie, een harsreparatie van GVK of een lakreparatie heb je altijd een bepaalde 
temparatuur en luchtvochtigheid (en dus een geconditioneerde ruimte) nodig. Daarom is het 
aangegeven indelingscriterium voor groot onderhoud niet passend en sluit deze niet aan bij de 
praktijk. De indeling is waarschijnlijk teveel geënd op onderhoud aan aluminum vliegtuigen. 
Wij geven een zeer ruime uitleg aan dit criterium anders kun je als ZVT alleen nog 
inspecteren. Waarschijnlijk is IVW niet bereid om op korte termijn dit criterium te herzien. 
Bespreken bij het eerstvolgende overleg met IVW.  
In het algemeen moeten wij bepleiten bij IVW dat de sector (comissie CTZ) voordat 
regelgeving wordt vastgesteld en gepubliceerd een mogelijkheid krijgt om kennis te nemen 
van het voornemen tot invoering van nieuwe regelgeving en daarop te kunnen reageren. 
 
10. Gebruik rode breukstuk van Tost. 
Volgens de AIC/B 27/93 is dit breukstuk niet goedgekeurd voor gebruik in Nederland. Alleen 
de in deze AIC/B genoemde breukstukken mogen in Nederland gebruikt worden. Een aantal 
clubs (Venlo, Gilze) gebruikt dit breukstuk reeds. Redenatie: de fabrikant van het vliegtuig 
geeft aan dat er met dit breukstuk gelierd mag worden. Hein overlegt in ABZ wie dit 
onderwerp oppakt richting IVW (CIV of CTZ). 
 
11. Landelijke bijeenkomst(en) van technici. 
Het standpunt van de CTZ is om een keer per jaar een landelijke vergadering van technici te 
organiseren. Idee is om na actuele zaken (EASA-regelgeving) in de ochtend/net na de 
middagpauze een leuk onderwerp op de agenda te zetten. Loek Boermans krijgt in augustus  
zijn  eigen Antares geleverd (gekocht met 3 leden van Venlo). Misschien kan hij zijn kist 
meebrengen, daar iets over vertellen en vertellen waar hij verder mee bezig is. 
 
12. Volgende vergadering. 
Wij spreken nog geen datum af. Wordt via de mail gedaan. 
 
Rob. 
 
 


