
Notulen Commissie Technische Zaken (CTZ) 15 oktober 2005 
 
Aanwezig: Hein van Leeuwen (HL), Frank Beemster (FB) en Rob Kleijn (RK) en Piet 
Standaart (PS). 
Afwezig: niemand.  
 
1. Opening. 
Hein opent de vergadering en heet iedereen welkom.   
 
2. Verslag en actiepuntenlijst vorige vergadering. 
Het verslag is akkoord. 
Naar aanleiding van het verslag en de actiepuntenlijst: 
Het ABZ heeft ingestemd met de kandidatuur van Frank Beemster als voorzitter CTZ.  
FB benadert II om op 4 november te overleggen met het II. Een overleglocatie wordt niet 
geregeld. Mogelijk bij FB thuis.  
HL mailt het stuk van Neumann aan de andere CTZ-leden. 
In wet- en regelgeving is het onderscheid in bevoegdheden van A/B/C-technici niet geregeld. 
Dit onderscheid speelt met name bij de grenzen van de bevoegdheden van A- en C-technici. 
Voordat wij dit onderwerp met IVW bespreken (als wij dat al doen) dan dienen wij eerst met 
II op een lijn te komen. 
Met II bespreken: onderhoud wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant, dus 
ook de door de fabrikant voorgeschreven functietest bij de radio’s. 
FB: zal Schroevers vragen om een inlogmogelijkheid voor de nieuwe EASA-regelgeving voor 
de overige CTZ-leden . 
De adreslijst van de technici: de laatste clubs reageren niet erg(o.a. DSA, TZC). RK probeert 
nu telefonisch contact te leggen en informatie alsnog te krijgen.Verder is de lijst compleet.  
 
3. Vaststellen agenda Techniciconferentie 12 november 2005. 
Punt 2, Verslag van de vorige vergadering kan worden geschrapt. Er is geen verslag. 
Bij punt 3, samenstelling CTZ, worden de oude leden van het CTZ, Charles Munnig Schmidt, 
William van Reijn en Koos Tromp bedankt en krijgen zij een alcoholisch geschenk. Actie 
RK.  
Twee vergaderingen geleden is een werkgroep gevormd over de toekomst van de C-technicus, 
bestaande uit o.a. Peter Eijlander (AcvZ) en Peter van Ierland? RK zal Peter benaderen wat de 
stand van zaken is. 
De agendapunten 4, Kwaliteitshandboek EZT, en 5, Relatie EZT-ZVT, worden gecombineerd 
en verzorgd door FB. Nieuw agendapunt 5 is de stand van zaken EASA part M, eveneens 
verzorgd door FB. 
PS benadert Jo Wijnen of hij aanwezig is ivm punt 7, de nieuwe Theorie-CD voor de 
zweefvliegtechnicus. Jo krijgt ook een alcoholisch geschenk aangeboden. Actie RK. 
Ook voor Loek Boermans een alcoholisch geschenk kopen. Actie RK. 
RK zal contact opnemen met Anneke Papenburg van het secretariaat dat ook een beamer 
gehuurd moet worden. Frank kan niet garanderen dat de beamer van Transavia toegewezen 
wordt. 
RK zal contact opnemen met Ben Hiemstra zodat de uitnodiging, agenda, routebeschrijving, 
aanmeldingsformulier en het bestelformulier voor de Theorie-CD op de website van de 
KNVVL afd. Zweefvliegen wordt geplaatst. 
Omdat PS op 12 november 25 jaar getrouwd is zal hij niet aanwezig zijn op de 
techniciconferentie.  
 



4. Terugkoppeling vergadering technici regio zuid 11 oktober 2005. 
Het II heeft een week voor de 11e oktober een overleg gehad met IVW. 
Een lakoverhaul mag zelf worden gedaan als de kunststofbevoegdheid en spuitbevoegdheid is 
toegekend aan de EZT. 
Daarnaast is er de lakoverhaul in het buitenland. Een EZT mag geen werk uitbesteden. Een 
erkend bedrijf mag dit wel. Een lakoverhaul moet dus via een bedrijf (SCT) verlopen. Bij 
uitbesteden besteedt je de kwaliteitsborging ook uit. Een bedrijf dat een lakoverhaul uitvoert 
dient een JAR-145 erkenning te hebben en toestemming van IVW voor de lakoverhaul is 
vereist. 
IVW is strikt, ook op het gebied van instrumenten. Zitten niet-verplichte instrumenten (vario, 
kompas) in de kist dan dienen zij ook te worden onderhouden volgens de voorschriften (OAL 
76-01/7 of de voorschriften van de fabrikant. 
Bij de radiokeuringen is IVW van mening dat OAL-76-01/7 boven de voorschriften van de 
fabrikant gaat. De door Ronald Rooij opgevraagde voorschriften van Becker en Dittel (alleen 
een functietest is nodig) worden door IVW niet geaccepteerd. II zal dit in audits meenemen. 
In het verslag van 14 juni 2005 werd melding gemaakt van een brief die Jan de Jong (EAC) 
aan IVW zou sturen over het shoppen bij EZT’s door vliegtuigeigenaren. De strekking van de 
brief zou zijn dat IVW hier niet over zou moeten gaan. Hun belang is luchtwaardigheid en 
niet economische zaken. Deze brief is (nog) niet uitgegaan. De CTZ-vergadering is van 
mening dat deze brief ook niet uit moet gaan. Een EZT-bevoegdheid is gekoppeld aan de 
vereniging en de werkzaamheden worden verricht in de erkende werkplaats van de 
vereniging. Daarmee is de EZT-bevoegdheid gekoppeld aan de vliegtuigen van (leden van) de 
vereniging. 
Vliegtuigeigenaren die niet lid zijn van de vereniging kunnen dus ook niet shoppen bij EZT’s 
in den lande. 
De C-technicus kwam ook ter sprake. Inspecteur Ruud Diepenveen gaf aan dat alles wat met 
de radio verband houdt tot de bevoegdheid hoort van de C-technicus. Het vervangen van een 
microfoon (dit voorbeeld gegeven) mag alleen een C-technicus doen. De CTZ is deze mening 
niet toegedaan. Gewaakt moet worden dat C-technici deze bevoegdheid teveel beschermen 
met als gevolg dat A-technici onnodig worden ingeperkt. 
Will Werschkull (VZC) heeft een procedure voor het ijken van instrumenten opgesteld die 
goedgekeurd is door Winter.  
Vandaag (za 15-10-2005) begint in Tilburg de theoriecursus. Op dit moment hebben zich 10 
aspirant-instructeurs en 2 technici aangemeld. 
 
5. Gespreksonderwerpen overleg met IVW op 4-11-2005. 

- Voorstellen/kennismaking; 
-  Kwaliteitshandboek EZT; 
- EASA part M; 
- radio’s/OAL 76-01/7 en C-technicus; 
- opleidingen deregulering uitvoering in eigen organisatie 
- lijst bevoegdheden EZT in relatie tot mal groot/klein onderhoud/Scheiding 

EZT/ZVT bevoegdheden, 
- Toestemming voor lak-overhauls. Criteria IVW 

 
Agendapunten voor het overleg met het Inspectie-Instituut: 

- handboek, verdeling verantwoordelijkheden, gezamenlijk richting IVW; 
- Gemeenschappelijk overleg II/CTZ/IVW 
- EASA part M 
-  wat zijn hun bevindingen en trends als II? 



-  Uitbesteden van werk 
- C-technicus. 

 
6. Opleidingen. 
Nu wordt veel via zelfstudie geleerd en via oude examenopgaven. 
Er moet meer structuur komen in de opleiding. Bij zelfregulering moet dit waarschijnlijk beter 
geregeld worden. Eerst gesprek afwachten met IVW. 
Er lopen nu teveel mensen met technisch kunnen stuk op de theorie. Het moet makkelijker 
worden om technicus te worden. 
Mogelijk gaan wij een verkennend onderzoek plegen naar de opleiding in omliggende landen. 
 
7. Kompascursus door Koos Tromp. 
De cursus is opgezet door Koos en goedgekeurd door IVW. Wij bespreken met Koos het 
organiseren van een kompascursus. 
 
8. Theoriecursus voor de ZVT. 
Is al besproken bij punt 6. 
 
9. Exameneisen voor de ZVT.  
Dit punt wordt ook besproken met IVW. De examendata voor ZVT staan op de IVW-site. 
 
10. De C-technicus (in relatie tot de A-technicus). 
Is bij vorige agendapunten al genoeg besproken. 
 
11. Vergaderschema. 
Blijft naar behoefte, eens per jaar organiseren wij een techniciconferentie. 
 
12. Rondvraag. 
Kennismaken met ABZ op een woensdag om 19.00 uur HL stuurt een mail over de 
vergadering in november. 
 
13. Sluiting. 
Hein sluit de vergadering om 13.00 uur. 
 
Grave, 16 oktober 2005 
Rob Kleijn. 
 
 


