
Notulen Commissie Technische Zaken (CTZ) 22 september 2006 
 
Aanwezig: Hein van Leeuwen (HL), Frank Beemster (FB) en Rob Kleijn (RK). 
Afwezig: Piet Standaart (PS).  
 
1. Opening. 
Frank opent de vergadering en heet iedereen welkom. Piet kan helaas wegens ziekte niet 
aanwezig zijn.  
 
2. Verslag en actiepuntenlijst vorige vergadering 25-02-2006. 
Het verslag is akkoord. 
Naar aanleiding van het verslag en de actiepuntenlijst: 
RK heeft gisteravond aan de CTZ-leden en het afdelingssecretariaat de adreslijst van EZT’s 
gemaild. Het ABZ (HL) zoekt een opvolger van Wim Benschop, de coördinator van het 
Inspectie-instituut. FB heeft nagevraagd: in Duitsland is er geen technicusbevoegdheid voor 
electro (als onze C-technicus). 
 
3. Handboek Kwaliteit EZT. 
IVW had nog twee punten die zij graag gewijzigd hadden gezien. Eerste punt ging over de 
eigen technische  voorschriften van technici. Bedoeld werden de procedures. Die zijn met het 
kwaliteitshandboek niet meer onderdeel van het handboek kwaliteitszorg EZT. IVW wilde dat 
wel. Tweede punt zou leiden tot dubbele administratie: vrijgavedocumenten dubbel 
administreren : in vliegtuigboek en in administratie van de werkplaats. Toen dat afgehandeld 
was kwam de overdracht van onderhoud zweefvliegtuigen bij IVW naar Hok Goei.   
Vervolgens kwam Hok weer met zijn opmerkingen. Deze gingen over kleine zaken zoals 
handtekeningen. Afgesproken dat de huidige versie uitgegeven kan worden. RK heeft 
overlegd met Anneke van het secretariaat. Het handboek wordt in een map losbladig en 
enkelzijdig gekopieerd uitgegeven. Klus is klaar. FB brengt een exemplaar van het handboek 
naar William van Rijn en overhandigt hem de nog niet bezorgde cadeaubon. 
 
4. Najaarsoverleg met IVW en II. 
Datum eind oktober/begin november. Agendapunten bereiden wij voor zodat het een 
vruchtbaar overleg kan worden. Agendapunten:  
- Kennismaken met Hok 
- ARC en zweefvliegtuigen/zweefvliegtuigen met hulpmotor 
- Invoering nieuwe wetgeving september 2008 
- Scenario’s opstellen en uitwerken door CTZ omdat europese regelgeving pas in maart 

2007 bekend wordt.  
- Europese regelgeving in september 2008 in werking : wat doen met de OAL 76-01/7 

tot die tijd. Ons standpunt: geen verschil tussen landen onderling. 
- Onderwerp C-technicus niet agenderen maar in ijskast zetten. 
 
5. Techniciconferentie 2006. 
Wij stellen de techniciconferentie in november uit tot maart 2007. Er is dan meer zicht op 
onze situatie in verband met de europese regelgeving. Nu kunnen wij onvoldoende niveau van 
de conferentie garanderen. 
In e-mail aan technici en thermiek: laatste zaterdag van maart 2007 wordt Techniciconferentie 
gehouden. Als spreker proberen wij de Nederlandse ontwerper bij DG te benaderen. Actie 
RK. HL neemt in de brief aan de EZT’s over het uitstel van de techniciconferentie het verzoek 
om een nieuwe coördinator voor het Inspectie-Instituut mee. 



 
6. Stand van zaken Part M.. 
Er is nog een term of reference uitgekomen waar wij op gereageerd hebben. In oktober komt 
EASA met een CRD voor degene die ingesproken hebben. Publicatie december 2006. 
Voor februari 2007 op aanhangsel reageren.  
 
7. Formulering standpunt/advies over A-NPA No. 14-2006. 
Vraag 3 optie 3, grens lager dan 750 kg niet relevant, maar wel type vliegtuig: gliders (pure 
gliders, selflaunchers/turbo’s/touring motor gliders). Er zijn al zweefvliegtuigen (zelfstarters 
als ASH 25M) met een MTOM van 750 kg. Een gewichtsgrens op 750 kg zou een splitsing 
dwars door typen zweefvliegtuigen betekenen. Voorkeur voor een hogere gewichtsgrens, 
bijvoorbeeld MTOM van 1.000 kg of regels voor typen light aircraft: gliders in ons geval. 
 
Vraag 4a 
Ja 
Assessment Bodies kunnen de vergunningen voor F&G-organisaties uitgeven en de ARC 
vernieuwen. Verder kunnen ze audits uitvoeren bij de F&G organisaties om de kwaliteit te 
borgen. 
 
Vraag 4b 
De rol van de overheid moet zijn het toezicht houden op de Assessment Bodies 
of ze naar behoren functioneren. Dit kan worden uitgevoerd door middel van audits. 
 
Vraag 4c 
Ja 
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de grote en type vliegtuig, 
want een complex vliegtuig vraagt om andere eisen dan een niet complex vliegtuig. Een 
voorbeeld hiervan is de verlenging van de ARC in een ongecontroleerde omgeving.  Een 
zweefvliegtuig maakt minder uren en starts, heeft minder inspectie taken en verplichte 
modificaties als een groot complex vliegtuig. 
Dit rechtvaardigt een verlening van de ARC in plaats van elk jaar naar een periode van 2 of 
zelfs 3 jaar. Een ander voorbeeld is de Pre-flight inspectie. Deze inspectie moet volgens de 
Part M voor elke vlucht worden uitgevoerd . Dit is niet bij een zweefvliegtuig uitvoerbaar. 
Ons voorstel is ook om regelgeving te maken voor de categorie zweefvliegtuigen. 
 
Vraag 4d 
Ja 
Het is noodzakelijk om standaard modificatie en reparatie voorschriften te maken zoals b.v. 
AC 43.13 uitgegeven door de FAA. Dit zal uiteindelijk ook de veiligheid verhogen, want 
bijna niemand zal voor elke kleine reparatie of modificatie toestemming gaan vragen bij de 
EASA. Hiervoor zijn de kosten te hoog en de doorlooptijden de lang. De modificatie en 
reparatie standaarden moet gemaakt door de EASA of zweefvliegfabrikanten. 
 
Vraag 4e.  
Wenselijk 
 
vraag 4f 
Geen idee 
 
8. OAL 76-01/7 en radiokeuringen. 



Al behandeld bij agendapunt 4. 
 
9. Website CTZ.  
De template wordt op de vergadering getoond. RK wil de website meteen goed hebben. 
Gereed op 1 januari 2007. Presentatie op de techniciconferentie in maart 2007.  
Naschrift RK: helaas is www.ctz.nl al door de Raad op de Zorgverzekeringen geclaimd. 
Daarom wordt de tweede optie, www.zweefvliegtechniek.nl vastgelegd door RK. 
 
10. Verdere ontiwkkeling CD-ROM theorie ZVT. 
Over de ontwikkeling van de CD-ROM zou PS contact opnemen met Jo Wijnen. Onbekend of 
dit is gebeurd. Wij adviseren het secretariaat, nu de voorraad op is, weer een aantal CD’s bij 
Jo te bestellen. 
 
11. De C-technicus (in relatie tot de A-technicus). 
Dit onderwerp zetten wij in de ijskast. 
 
12. Datum volgende vergadering. 
Binnenkort als voorbereiding voor de bespreking met IVW en II. Nog geen datum 
afgesproken. 
 
12. Rondvraag. 
Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 
 
13. Sluiting. 
Frank sluit de vergadering om 17.15 uur. 
 
Grave, 10 oktober 2006  
Rob Kleijn. 
 
 


