
Verslag Commissie Technische Zaken (CTZ) 2006 
 
De CTZ bestond in 2006 uit de volgende personen: 
Frank Beemster, voorzitter; 
Rob Kleijn, secretaris; 
Piet Standaart, lid; 
Hein van Leeuwen, lid en lid van het afdelingsbestuur Zweefliegen. 
 
Binnen de CTZ hebben wij de volgende taakverdeling afgesproken: 
Frank Beemster: Kwaliteitshandboek Erkende Zweefvliegtechnicus en EASA-regelgeving; 
Rob Kleijn: Communicatie en website; 
Piet Standaart: Opleidingen en apparatuur (kompassen, radio’s, transponders); 
Hein van Leeuwen: coördinatie met het afdelingsbestuur en vliegende keep. 
 
Het Kwaliteitshandboek Erkende Zweefvliegtechnicus heeft in 2006 centraal gestaan in de 
werkzaamheden van de CTZ. Na de overgang van Zweefvliegen bij IVW van het duo Jan de 
Jong en Bert van de Schoor naar Hok Goei is nog één keer door Frank en Piet overlegd over 
de inhoud van het Kwaliteitshandboek. Medio 2006 was het boek definitief en na de 
zomervakantie heeft iedere EZT een exemplaar ontvangen. De basis voor het stelsel van 
Erkende Zweefvliegtechnici is daarmee gegarandeerd (tot de invoering van de Europese 
regelgeving, naar verwachting in september 2008). 
 
Naar aanleiding van ons verzoek in 2005 heeft IVW in oktober 2006 MAL 27/93 over de 
breukstukken herzien. In de oude MAL waren alle in Nederland toegestane breukstukken 
opgenomen. In dit overzicht was onder andere het rode breukstuk niet opgenomen, terwijl dit 
bij een aantal clubs tijdens de lierstart werd gebruikt. Om de praktijk weer in 
overeenstemming te brengen met de regelgeving (legalisatie) is de nieuwe MAL 07/06 
uitgebracht. Sindsdien is het gebruik van breukstukken met de kleuren groen, geel, wit, 
blauw, rood, bruin en zwart toegestaan van de fabrikanten Tost en Service Center Terlet. 
 
Derde belangrijke onderwerp was ons advies aan het afdelingsbestuur over de EASA A-NPA 
14-2006 (gedeelte Continuing airworthiness). Inmiddels heeft de KNVVL namens alle 
luchtsporten gereageerd en kortheidshalve verwijzen wij naar de KNVVL-publicaties 
hierover. 
  
De CTZ heeft naast e-mailwisseling twee keer vergaderd. Helaas is het, ondanks meerdere 
pogingen, niet gelukt ook maar een keer een overleg te hebben met IVW. Dit combineren wij 
bij voorkeur met een overleg met het Inspectie-Instituut, waardoor er ook geen overleg is 
geweest met het Inspectie-instituut (wel mailwisseling). 
 
Belangrijk voor de continuïteit van het onderhoud van zweefvliegtuigen is uiteraard de 
Europese regelgeving die per 28 september 2008 zal gelden. Uitgangspunt voor de vertaling 
van de Europese regels naar de Nederlandse situatie is voor ons behoud van de hoge mate van 
zelfwerkzaamheid, zo min mogelijk kostenstijging en meer zelfregulering als sector.  
 
Op 1 december 2006 is door EASA in Keulen een workshop Part-M for aircraft not involved 
in commercial air transport (General Aviation) georganiseerd. Deze is door Frank Beemster 
en Rob Kleijn bijgewoond. Conclusie van deze workshop, die ook door EASA zelf werd 
getrokken: the legislation is still in a state of flux.  



De publicatiedatum van de nieuwe regelgeving is verschoven van maart 2007 naar juli 2007. 
In aanmerking nemend dat EASA moet werken volgens de procedure voor invoering van 
nieuwe Europese regelgeving moet ook nog antwoord worden gegeven op de 4.400 reacties 
op de NPA (voorstel tot aanpassing van wetgeving) 14-2006 in een CRD (commentaar 
antwoord document). EASA was met de kerst 2006 in concept klaar met een CRD op een 
NPA uit 2005. Dat heeft dus een jaar geduurd. De vraag is uiteraard gesteld of juli 2007 dan 
wel een reële publicatiedatum voor de nieuwe regelgeving is. Dat is nog steeds het doel van 
EASA. 
De input van de KNVVL op de regelgeving loopt via de EGU. De nationale organisaties van 
zweefvliegers in de EU zijn vertegenwoordigd in een werkgroep, de MDM032. Hierin wordt 
goed werk verricht om de toekomstige regels ook praktisch uitvoerbaar te maken. 
De nieuwe regelgeving is te volgen via 
http://easa.europa.eu/doc/Agency_Mesures/AMC_GM/decision_ED_2003_19_RM_PartM.pd
f 
Met het voorbehoud dat alles zich nog in het conceptstadium bevindt, zijn de volgende 
wijzigingen te verwachten: 

- Het Bewijs van Luchtwaardigheid wordt onbeperkt geldig en is een EASA-BvL; 
- Een zweefvliegtuig wordt periodiek gekeurd vergelijkbaar met een APK-keuring voor 

de auto. Bij de keuring wordt een ARC afgegeven (Airworthiness Review Document); 
- Een zweefvliegtuig moet worden beheerd (gemanaged); 
- Als het zweefvliegtuig in een gecontroleerde omgeving (G-organisatie of CAMO) 

wordt beheerd is de ARC 3 jaar geldig, anders 1 jaar; 
- Onderhoud dat uitgevoerd mag worden door de eigenaar neemt toe indien hij/zij 

competent is. Zelfs de jaarlijkse inspectie mag door de eigenaar worden uitgevoerd.  
- Eisen en opleiding van onderhoudstechnici blijft een nationale aangelegenheid. 

Mogelijk komt er een part M light voor vliegtuigen met een MTOM van 850 kg of minder. 
 
Binnen deze kaders probeert de CTZ te komen tot een oplossing waarin zoveel mogelijk de 
hiervoor weergegeven uitgangspunten worden gerealiseerd. Dit lijkt op dit moment met de 
opzet van één landelijke G-organisatie  met ARC-inspecteurs, een audit- en kwaliteitsborgend 
orgaan, en lokale vlootbeheerders (bij de clubs) te kunnen worden gerealiseerd.  
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die bij clubbesturen, EZT’s, 
onderhoudstechnici en eigenaren liggen zullen dus vanaf september 2008 wijzigen.  
 
De opleiding van technici, Part 66 en de C-technicus zijn onderwerpen die in 2006 bewust 
minder aandacht hebben gekregen. Wij hebben ons gericht op de meest belangrijke en actuele 
zaken. 
 
Grave, 7 januari 2007, 
 
Rob Kleijn. 
 
 


