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0.1.  TOELICHTING 
 
Dit handboek beschrijft het kwaliteitssysteem zoals dat voor het onderhoud aan zweefvliegtuigen 
wordt toegepast door alle EZT’s, die erkend zijn onder regeling luchtwaardigheid 1324, die gebruik 
maken van het via de door de afdeling zweefvliegen van de K.N.V.v.L. beschikbaar gestelde Inspectie 
Instituut. 
 
Het doel van het handboek is de erkende technicus te kunnen legitimeren ten opzichte van de 
wetgever (IVW) en de betrokken partijen inzicht te geven hoe een en ander georganiseerd is. Het 
geeft de werkwijze weer die de EZT en het Inspectie Instituut in de praktijk volgen bij het uitvoeren en 
borgen van de kwaliteit van het onderhoud aan zweefvliegtuigen. 
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0.2.  LIJST VAN GELDIGE BLADZIJDEN 
Pagina Versie nummer Pagina  Versie nummer 
1 2 26 1 
2 1 27 1 
3 2 28 1 
4 1 29 2 
5 1 30 2 
6 2 31 1 
7 1 32 1 
8 1 33 1 
9 1 34 1 
10 1 35 1 
11 1 36 2 
12 1 37 2 
13 1 38 1 
14 1 39 2 
15 1 40 1 
16 1 41 1 
17 2 42 1 
18 1 43 1 
19 1 44 1 
20 1 45 1 
21 1 46 1 
22 1 47 1 
23 2 48 1 
24 1 49 1 
25 2 50 1 

0.2.1. Revisie index 
 
Versie nr. Datum Pagina Reden van de wijziging 

1 01-07-2006 Alle Eerste uitgifte. 
  1 Kleine tekst wijziging. 
  3 Bijwerken revisie index en toevoeging erkenningnummer. 
  6 Kleine tekst wijziging. 
  12 Kleine tekst wijziging. 

2 01-10-2007 17 Toegevoegd in hoofdstuk 1.6.4 dat het rapport en advies 
naar het IVW moet worden gestuurd. 

  23 Kleine tekst wijziging. 
  25 Verwijzing toegevoegd naar bijlage 4.1. 
  29 Optie voor alternatief vrijgave formulier is verwijderd. 
  30 Faxnummer IVW toegevoegd en E-mail adres gewijzigd 
  36 Titel gewijzigd 
  37 Diverse aanpassing aan het EASA Formulier 1. 
  39 Kleine tekst wijziging. 

 
 
Naam EZT: __________________ 
 
Erkenningnummer:____________ 
 
Handtekening: _______________ 
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0.3.  KRUISVERWIJZINGSLIJST 
 
Bijlage  B 
Artikel 

Onderwerp Hoofdstuk 

1 Vakbekwaamheid 1.4 
 Bedrijfsmiddelen  
2.1  2.1, 2.3 
2.2  2.1 
2.3  2.3 
3 Documentatie 2.4 
 Kwaliteitssysteem  
4a  1.1 
4b  2.5 
4c  2.4 
4d  2.3 
4e  2.2 
4f  2.7 
4g  2.8 
4h  2.6 
4i  3 
 Kwaliteitsbeleid  
5.1  1.1 
5.2  1.1 
6 Productieprocessen 2.5 
7 Documentatiebeheer 2.4 
8 De meetapparatuur en beproevingsmiddelen 2.3 
 De deugdelijkheid van materialen en producten  
9.1  2.2 
9.2  2.2 
 Vrijgave  
10.1  2.7 
10.2  2.7 
10.3  2.7 
10.4  2.7 
 De doelmatige en deugdelijk technische administratie  
11.a  2.6 
11.b  2.6 
11.c  2.6 
 Kwaliteitsborging  
12.1  3.3, 3,4 
12.2  3.2 
12.3  3.5 
12.4  3.5 
 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 

kwaliteitsborgingfunctie  
 

13.1  3.1 
13.2  3.1 
13.3  1.4 
14 Handboek 0/1/2/4 
 Aanvraag EZT  
57  1.6 
58  1.6 
59  1.6 
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Bijlage  B 
Artikel 

Onderwerp Hoofdstuk 

 Verlenging  
60  1.6 
61  1.6 
62  1.6 
 Schorsing en intrekking EZT  
63  - 
64  - 
65 Handboek erkende technicus 0/1/2/3/4 
66 Administratie 2.6 
67 Melden defecten 2.8 
68 Verbetering kwaliteitssysteem 3.5 
69 Publicatie lijst EZT - 



Kwaliteitshandboek 
Erkende Zweefvliegtechnicus 0. INLEIDING 

 

Versie nummer : 2  Pagina 6 
 
Datum : 01-10-2007 

0.4.  BEGRIPPENLIJST 
 
Audit: 
Systematisch en onafhankelijk onderzoek om te bepalen of activiteiten op het gebied van kwaliteit en 
de daarmee samenhangende resultaten overeenstemmen met de geplande maatregelen en of deze 
maatregelen op doeltreffende wijze zijn geïmplementeerd en geschikt zijn voor het bereiken van de 
doelstellingen.   
 
Bevinding: 
Het resultaat van waarneming of onderzoek. 
 
Certificaat van conformiteit 
Verklaring dat het luchtvaartuig of het onderdeel aan het goedgekeurde ontwerp voldoet. 
 
Certificaat van vrijgave: 
Verklaring dat de voortstuwingsinrichting, de propeller of het onderdeel aan de van toepassing zijnde 
eisen voldoet. 
 
Certificaat van vrijgave voor gebruik: 
Verklaring dat het onderhoud in overeenstemming met de van toepassing zijnde eisen is uitgevoerd. 
 
Ernstig defect of gebrek: 
Defect of gebrek van zodanige aard, dat als gevolg hiervan de veilige uitvoering van de vlucht niet 
meer is gewaarborgd of ernstige verwonding van een inzittende tot gevolg kan hebben of zijn leven in 
gevaar kan brengen. 
 
Materialen:  
Hieronder wordt begrepen ruw materiaal en verbruiksmaterialen. 
 
Ruw materiaal: 
Is materiaal dat verdere bewerking dient te ondergaan om onderdeel te worden, zoals metaal, 
kunststof, textiel, hout, etc, evenals halfproducten, zoals giet-en smeedwerk. 
 
Verbruiksmateriaal: 
Zijn materialen die slechts eenmalig gebruikt worden, zoals smeermiddelen,lijmen, verven, sealants, 
chemische oplosmiddelen etc.  
 
Onderdeel: 
Elk deel dat is geïnstalleerd in of bevestigd aan een luchtvaartuig en dat bestemd is voor gebruik van 
dat luchtvaartuig tijdens de vlucht. 
 
Onderhoud: 
Revisie, reparatie, inspectie,vervanging, modificatie en herstelling van een defect aan een 
luchtvaartuig of luchtvaartuigonderdeel of een combinatie van werkzaamheden. 
 
Klein Onderhoud: 
Onderhoud dat door een ZVT mag worden uitgevoerd. In AIC-B 19/98 wordt aangegeven hoe bepaald 
kan worden of onderhoud onder klein onderhoud valt. 
 
Groot Onderhoud: 
Onderhoud dat alleen door een EZT of erkend bedrijf mag worden uitgevoerd. In AIC-B 19/98 wordt 
aangegeven hoe bepaald kan worden of onderhoud onder groot onderhoud valt. 
 
Producten: 
Luchtvaartuigen, motoren en propellers met een type certificaat. 
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Standaard onderdelen: 
Onderdelen die als zodanig door de fabrikant zijn aangegeven. Ze moeten voldoen aan de eigen 
specificatie van de fabrikant of aan een nationale of internationale specificatie/standaard, zoals NAS, 
MS, MIL, AN, DIN, SAE.  
 
Werkplaats: 
De voor onderhoud en reparatie van een zweefvliegtuigen beschikbare gestelde ruimte. 
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0.5. LIJST MET AFKORTINGEN 
 
 
AIC-B: 
Aeronautical Information Circular Series B 
 
ABZ: 
Afdelingsbestuur Zweefvliegen 
 
BLA: 
Bijzondere Luchtwaardigheidsaanwijzing 
 
CIV: 
Commissie Instructie en Veiligheid  
 
CTZ: 
Commissie Technische Zaken 
 
EASA: 
European Aviation Safety Agency 
 
EZT: 
Erkende Zweefvliegtechnicus 
 
ZVT: 
Zweefvliegtechnicus 
 
FAA: 
Federal Aviation Administration 
 
GWL: 
Goedkeuring Wijziging Luchtvaartuig 
 
II: 
Inspectie Instituut 
 
IVW/LTB 
Inspectie Verkeer en Waterstaat/Luchtvaart Technische Bedrijven 
 
KI: 
Kwaliteitsinspecteur 
 
KNVvL: 
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 
 
OAL: 
Onderhoudsaanwijzing voor Luchtvaartmaterieel 
 
SB: 
Service Bulletin 
 
TM: 
Technische Mitteilungen 
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1. ORGANISATIE 

1.1. KWALITEITSBELEID 
 

1.1.1. Kwaliteitsbeleid 
 
Het kwaliteitsbeleid is gericht op het voorkomen van onbedoelde afwijkingen in het functioneren van 
de EZT. Om dit te bereiken vindt het onderhoud plaats binnen een kwaliteitssysteem. Het onderhoud 
door de EZT heeft het karakter van een kosten besparende vrije tijdsbesteding, zonder winstoogmerk. 

1.1.2. Kwaliteitssysteem 
 
Het kwaliteitssysteem bestaat uit: 
 

• Organisatie structuur, waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 
beschreven. 

• Een kwaliteitsborgingfunctie, die wordt uitgevoerd door het Inspectie Instituut. 
• Processen en procedures zoals die beschreven zijn in dit handboek. 
• Personele eisen voor de EZT en de kwaliteitsinspecteur van het inspectie instituut. 
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1.2. ORGANISATIE 

 

1.2.1. Schets van de organisatie 
 
De onderstaand figuur geeft de relatie weer tussen de KNVvL, afdeling Zweefvliegen, Clubs, CTZ, 
EZT’s, en het Inspectie Instituut. 
 
 

 
 

KNVvL 

Afdeling 

Afdeling 

Afdeling 
Zweefvliegen 

    CTZ 

   Secr. 

………… 

    CIV 

Club 

EZT       

 Inspectie
 Instituut 

Club 

EZT       
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1.2.2. Beschrijving organisatie 
 
KNVvL 
 
De KNVvL behartigt de belangen van haar leden met betrekking tot de luchtvaartsport. Zij is 
onderverdeeld in afdelingen. Een van afdelingen is de afdeling Zweefvliegen. 
 
Afdeling zweefvliegen 
 
De afdeling zweefvliegen is een coördinerend lichaam wat voor haar leden de belangen van de 
zweefvliegerij in Nederland behartigt.  De afdeling Zweefvliegen kent naast een bestuur, commissies 
die een aspect van de zweefvliegerij behartigen. Binnen het bestuur zijn de taken verdeeld in 
portefeuilles. Technische zaken is deel van een portefeuille. Een van de commissies is de Commissie 
Technische Zaken. Het lid van het afdelingsbestuur zweefvliegen (ABZ), dat de verantwoordelijk is 
voor de portefeuille technische zaken is de liaison voor de CTZ inzake technische aangelegenheden.  
 
Commissie Technische zaken (CTZ) 
 
De CTZ behartigt het aspect techniek ten behoeve van de zweefvliegerij. Verder behartigt het de 
gemeenschappelijke belangen van de EZT’s en ZVT’s. 
De CTZ is gesprekspartner voor de erkenningsverlener/toezichthouder (IVW) en andere organisaties 
zoals b.v. fabrikanten. Het levert gevraagd en ongevraagd advies aan het afdelingsbestuur 
Zweefvliegen over technische zaken. 
 
Inspectie Instituut (II) 
 
Het Inspectie Instituut is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborgingfunctie binnen het  
kwaliteitssysteem. Het Inspectie Instituut wordt door de afdeling Zweefvliegen ter beschikking gesteld 
aan de EZT’s voor het beoordelen van de kwaliteit van de werkzaamheden en van de EZT 
organisatie, met als doel het handhaven van het vereiste kwaliteitsniveau. Het Inspectie Instituut is 
samengesteld uit een coördinator en minimaal 2 kwaliteitsinspecteurs. 
 
Clubs 
 
Clubs ofwel verenigingen zijn juridisch zelfstandige eenheden die rechtspersoonlijkheid bezitten. 
Activiteiten vinden derhalve plaats onder eigen verantwoordelijkheid. De EZT van een vereniging is 
verantwoording schuldig aan het bestuur van die vereniging. Een ZVT wordt alleen op voordracht van 
het clubbestuur tot EZT benoemd.  Verenigingen zijn overkoepelend vertegenwoordigd door het 
afdelingsbestuur zweefvliegen. 
 
EZT 
De EZT is een onderhoudstechnicus voor zweefvliegtuigen, die door de minister is erkend voor 
werkzaamheden, die in het bewijs van erkenning zijn genoemd. De EZT is verantwoordelijk dat het 
onderhoud wordt uitgevoerd volgens de procedures die zijn beschreven in dit handboek. 
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1.3.  TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 
 

1.3.1. Algemeen 
 
In dit hoofdstuk zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven van het 
afdelingsbestuur Zweefvliegen, het Inspectie Instituut, de CTZ, de Zweefvliegclubs, 
en de eigenaar/houder van een zweefvliegtuig, voor zover relevant voor het handboek. 

1.3.2. EZT 
 
Bevoegdheden 
• Het uitvoeren van werkzaamheden waartoe hij binnen zijn erkenning bevoegd is (zie 1.5.1). 
 
Opmerking: De werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd aan clubvliegtuigen en aan privé 
vliegtuigen welke eigendom zijn van clubleden. Voor werkzaamheden aan andere vliegtuigen moet 
per vliegtuig toestemming van IVW worden verkregen.  
 
Taken en verantwoordelijkheden 
• Zorgt voor een goed beheer van de werkplaats. 
• Zorgt er voor dat er gewerkt wordt conform de procedures zoals beschreven in dit handboek. 
• Zorgt er voor dat zijn werkplaats regelmatig wordt geaudit.  
• Neemt indien noodzakelijk maatregelen ter verbetering van de kwaliteit. 
 

1.3.3. Inspectie Instituut (II) 
 
 
Bevoegdheden 
• Het hebben van een onafhankelijk rapportagelijn naar het IVW over alle zaken die met de 

kwaliteitsborgingsfunctie te maken hebben. 
• Het IVW adviseren voor afgifte, uitbreidingen en intrekking van de erkenning. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
• Het plannen van audits. 
• Het uitvoeren audits. 
• Het maken van auditrapporten. 
• Het bewaken van bevindingen. 
• Het ondersteunt de aankomend EZT-er met de ontwikkeling en invoering van het kwaliteitsbeleid.  
• Het ondersteunen van de EZT dmv informatie en advies. 
• Het IVW adviseren over afgifte, uitbreidingen en intrekking van de erkenning. 
• Rapporteren aan het ABZ inzake activiteiten van het Inspectie Instituut. 
 

1.3.4. CTZ 
 
Bevoegdheden 
• Het adviseren van het ABZ aangaande technische zaken. 
• Het beheer van het kwaliteitshandboek erkende zweefvliegtechnicus. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
• Communiceren met de (aspirant) zweefvliegtechnici en EZT’s. 
• Communicatie met het Inspectie Instituut. 
• Communicatie met het IVW. 
• Het behartigen van de belangen van de (aspirant) zweefvliegtechnici en EZT’s.
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• Het beheer van het  kwaliteitshandboek erkende zweefvliegtechnicus, namens de EZT’s. 
• Het adviseren van het ABZ aangaande technische zaken. 
 

1.3.5. Zweefvliegclub 
 
Bevoegdheden 
• Het voordragen van de aspirant EZT aan het IVW. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
• Het beschikbaar stellen van een werkplaats. 
• Het beschikbaar stellen van bedrijfsmiddelen. 
• Het voordragen van de aspirant EZT. 
• Het beschikbaar stellen van documentatie. 
• Het beschikbaar stellen van financiële middelen voor aankoop van bedrijfsmiddelen. 
• Het verlenen van de beheersrol van de werkplaats aan de EZT. 
 

1.3.6. Afdelingsbestuur Zweefvliegen 
 
Bevoegdheden 
• Het nemen van een bindend besluit bij een conflict tussen EZT en een inspecteur van het 

Inspectie Instituut. 
• Het benoemen van de kwaliteitsinspecteurs van het Inspectie Instituut. 
• Het beschikbaar stellen van het Inspectie Instituut aan de EZT. 
• Benoemen van de leden van de CTZ. 
• Het nemen van een bindend besluit bij een conflict tussen EZT en een inspecteur van het 

Inspectie Instituut. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
• Zorgt voor voldoende mensen en middelen voor een goed functioneren van het Inspectie Instituut.  
• Het bewaken dat doelstelling van het Inspectie Instituut worden gerealiseerd. 
• Bemiddelt bij een conflict tussen een EZT en een kwaliteitsinspecteur van het Inspectie Instituut. 
• Het nemen van een bindend besluit bij een conflict tussen EZT en een inspecteur van het 

Inspectie Instituut. 
• Het beschikbaar stellen van het Inspectie Instituut aan de EZT. 
• Het benoemen van de kwaliteitsinspecteurs van het Inspectie Instituut. 

 

1.3.7. Eigenaar/houder van zweefvliegtuig 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
• De eigenaar/houder van een zweefvliegtuig is verantwoordelijk voor het onderhoudsprogramma 

van het zweefvliegtuig, het tijdig uitvoeren van het onderhoud door daartoe bevoegde 
personen/organisaties en een correcte vastlegging daarvan. 
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1.4. PERSONELE EISEN 
 

1.4.1. Algemeen 
 
In dit hoofdstuk zijn de personele eisen beschreven voor de erkende zweefvliegtechnicus en de 
inspecteur van het Inspectie Instituut.  

1.4.2. EZT 
 
De kwalificatie eisen voor de EZT zijn: 
 
• Beschikt over een geldig bewijs van bevoegdheid als onderhoudstechnicus (ZVT). 
• Kundigheden in overeenstemming met de aard van de werkzaamheden waarvoor de 

erkenning wordt aangevraagd. 
• Is in staat de verantwoordelijk te dragen om de kwaliteit van de werkzaamheden te waarborgen. 
• Aangetoond moet zijn dat hij aan de erkenningsvoorwaarden voldoet. 

1.4.3. Inspecteur van het Inspectie Instituut 
 
De kwalificatie eisen voor de inspecteur van het Inspectie Instituut zijn: 
 
• Kennis en ervaring op het gebied van auditeren op zowel het organisatorische (werkplaats) 

aspect alsmede het product (vliegtuig). 
• Kennis van de Nederlandse regelgeving op het gebied van onderhoud aan luchtvaartuigen. 
• Technisch inhoudelijke kennis van zweefvliegtuigen. 
• Kennis van de inhoud van het kwaliteitshandboek voor erkende zweefvliegtechnicus. 
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1.5. ERKENDE WERKZAAMHEDEN 
 

1.5.1. Algemeen 
 
De EZT kan alleen werkzaamheden uitvoeren waarvoor hij is erkend. Deze werkzaamheden staan 
vermeld op het aanhangsel behorend bij het bewijs van erkenning van de EZT. In de onderstaande 
tabel is een opsomming gemaakt van alle mogelijke erkenningen. 
 

1.5.2. Tabel erkenningen  
 
Klasse Bevoegdheid Limitatie 
(Motor) 
zweefvliegtuigen 

A1 Houten- en 
gemengde 
constructies 

Het uitvoeren van reparaties en revisies. Met uitzondering 
van reparaties welke de vormvastheid kunnen beïnvloeden 
en het lassen en richten van metalen constructies  
 
Het bekleden (doek) en schilderen/spuiten van rompen, 
vleugels en stuurvlakken 
 

 A2 Kunststof 
constructies 

Het uitvoeren van reparaties en wijzigingen aan glasvezel 
versterkte kunststof rompen, -vleugels en –stuurvlakken tot 
en met reparaties aan de dragende huid. Met uitzondering 
van reparaties welke de vormvastheid kunnen beïnvloeden 
en het verwerken van koolstof- en aramidevezels. 
 
Het schilderen/spuiten van rompen-, vleugels en 
stuurvlakken. 
 

Systemen in 
(motor) 
zweefvliegtuigen  

B1 Besturing Het in balans brengen van roeren 

 B2 Wegen Het wegen, zwaartepunt bepalen en het opstellen van weeg- 
en zwaartepunts- rapporten. 
 

 B3 Zuurstof Het installeren van zuurstofsystemen 
 

 B4 Stuw-
/statisch 

Het installeren van stuw- en statische druksystemen 
Het functioneel testen van stuw-statische systemen conform 
OAL 76-001 
 

 B5 Electrisch Het installeren van electrische systemen 
 

 B6 Radio Het installeren van radio-installaties  
Het functioneel testen van radio-installaties conform 
OAL 76-001 
 

Componenten C1 Instrumenten 
 
 

Het uitvoeren van lektesten aan stuw-statische instrumenten 

 
 
 
 
 
 



Kwaliteitshandboek 
Erkende zweefvliegtechnicus 1. ORGANISATIE 

 

Versie nummer : 1  Pagina 16 
 
Datum : 01-07-2006 

BvL  
Keuringen 

D1 Afgifte  Het uitvoeren van keuringen ten behoeve van de afgifte van 
Bewijzen van Luchtwaardigheid.  
De keuring van de motor moet daarbij worden uitgevoerd 
door een daartoe bevoegde technicus. 
 

 D2 Afgifte (incl. 
motor) 

Het uitvoeren van keuringen ten behoeve van de afgifte van 
Bewijzen van Luchtwaardigheid 
 

 D3 Verlenging Het uitvoeren van keuringen ten behoeve van het verlengen 
van Bewijzen van Luchtwaardigheid.  
De keuring van de motor moet daarbij worden uitgevoerd 
door een daartoe bevoegde technicus. 
 

 D4 Verlenging (incl. 
motor) 

Het uitvoeren van keuringen ten behoeve van het verlengen 
van Bewijzen van Luchtwaardigheid. 
 

 
 

1.5.3. Procedure eenmalige uitbreiding EZT erkenningen 
 
Voor het incidenteel uitvoeren van werkzaamheden die buiten de standaard scope van de erkenning 
vallen wordt onderstaande procedure gehanteerd. 
 

• De EZT maakt een reparatievoorstel inclusief plan van aanpak en legt dit voor aan het 
Inspectie-instituut. 

 
• Het Inspectie-instituut beoordeelt dit voorstel en geeft aan op welke momenten het in het 

kader van de begeleiding een inspectie uitvoert. 
 

• Tevens dient de EZT een aanvraag tot uitbreiding van zijn erkenning in. 
 

• Het Inspectie Instituut beoordeelt deze aanvraag. Voert hierbij (indien nodig) een werkplaats 
audit uit. 

 
• Het Inspectie-instituut dient de aanvraag voorzien van een advies en het goedgekeurde 

reparatievoorstel in bij de IVW 
 

• IVW geeft o.b.v. deze aanvraag een eenmalige uitbreiding van de erkenning voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden. Deze toestemming gaat in de vorm van een beschikking, 
en is geldig voor de duur van het project. 

 
• In het IVW toezicht wordt meegenomen of EZT en Inspectie-instituut conform het 

goedgekeurde reparatievoorstel hebben gehandeld. 
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1.6. AANVRAAGPROCEDURE EZT ERKENNING 

1.6.1. Algemeen 

In dit hoofdstuk zijn de procedures beschreven die gevolgd moet worden voor aanvraag, 
wijziging en verlenging van een erkenning. Voor het aanvragen, wijzigen en verlengen van de 
erkenning moet een door het  formulier aanvraag bewijs van erkenning als zweefvliegtechnicus  
gebruikt worden. 

1.6.2. Aanvraag procedure eerste afgifte. 
 
De aanvrager moet aantonen dat hij: 
 
• Beschikt over een geldig bewijs van bevoegdheid als onderhoudstechnicus (ZVT) met de  

kundigheden in overeenstemming met de aard van de werkzaamheden waarvoor de 
erkenning wordt aangevraagd.  

• Is voorgedragen door de zweefvliegclub waarvoor hij werkzaamheden gaat verrichten. 
• Aan de erkenningsvoorwaarden voor een EZT voldoet. De erkenningsvoorwaarden zijn 

beschreven in dit handboek.  
 
De aanvrager moet de volgende gegevens verstrekken,: 
 
• Een korte levensbeschrijving van de aanvrager, waarin in ieder geval opleiding, ervaring en 

vroegere functie zijn opgenomen.  
• Een afschrift van de overeenkomst met het inspectie instituut (zie bijlage 4.2). 
• Een opgave van de werkzaamheden, welke de aanvrager zal uitbesteden aan derden. 
• Een opgave van de werkzaamheden, welke de aanvrager zal gaan uitvoeren onder de erkenning. 

 
De aanvraag moet worden gediend bij het Inspectie Instituut, die een onderzoek naar de 
erkenbaarheid instelt en hiervan een rapport en advies opstelt. Het Inspectie Instituut stuurt de 
aanvraag door naar de IVW. 

1.6.3. Wijziging erkenning 
 
De aanvrager moet verstrekken: 
 
• Een opgave van de nieuwe werkzaamheden, welke de aanvrager zal gaan uitvoeren onder de 

erkenning. 
 
De aanvraag moet worden gediend bij het Inspectie Instituut, die een onderzoek naar de 
erkenbaarheid instelt en hiervan een rapport en advies opstelt. Het Inspectie Instituut stuurt de 
aanvraag door naar de IVW. 

1.6.4. Verlenging erkenning 
 
De aanvrager: 
 
• Moet aangeven welke veranderingen zich hebben voorgedaan ten aanzien van de gegevens, die 

voor de laatst verleende erkenning zijn ingediend. 
• Moet aangeven dat hij voorafgaand aan de termijn van geldigheid van erkenning de 

werkzaamheden waarvoor hij is erkend in voldoende mate heeft verricht. 
 
De aanvraag moet worden gediend bij het Inspectie Instituut, die een onderzoek naar de 
erkenbaarheid instelt en hiervan een rapport en advies opstelt. Het Inspectie Instituut stuurt de 
aanvraag met het rapport en advies door naar de IVW.
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1.7. BEHEER VAN HET HANDBOEK 
 

1.7.1. Algemeen 
 
De CTZ is verantwoordelijk voor het beheer van het kwaliteitshandboek erkende zweefvliegtechnicus.  
Dit wordt gedaan namens de gezamenlijke EZT’s. 

1.7.2. Beheer maatregelen voor wijzigen van het handboek 
 
De volgende procedure moet worden gevolgd om het handboek te wijzigen: 
 
• Een tekst voorstel moet worden ingediend bij de CTZ. 
• De CTZ beoordeelt de gewenste verandering op de inpasbaarheid in het handboek, overlap met 

bestaande procedures e.d..   
• De CTZ werkt een definitief tekstvoorstel uit met indiener van het tekstvoorstel. 
• Goedkeuring van de wijziging door het IVW. 
• Distributie van de wijziging. 
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2. WERKPLAATSPROCEDURES 

2.1. WERKPLAATSFACILITEITEN 
 

2.1.1. Algemeen 
 
De EZT is verantwoordelijk voor goed beheer van de werkplaats. De werkplaatsfaciliteiten zullen 
variëren tussen de diverse werkplaatsen. Daarom zijn in dit hoofdstuk de minimale eisen beschreven 
waaraan een werkplaats moet voldoen. 

2.1.2. Werkplaats 
 
De werkplaats moet aan de volgende eisen voldoen: 
 

• Het personeel, de producten en onderdelen beschermen tegen ongewenste invloeden van 
buitenaf. 

• Er moet voldoende verlichting zijn. 
• De temperatuur moet beheersbaar zijn. 
• Temperatuur en luchtvochtigheid moeten gemeten kunnen worden. 
• Moet netjes en schoon zijn. 
• Onderdelen, materialen en gereedschappen moeten ordelijk opgeslagen kunnen worden. 
• Er moet een opslagmogelijkheid zijn voor tijdelijk uitgebouwde onderdelen.  
• In eerste instantie afgekeurde onderdelen moeten gescheiden worden opgeslagen van de 

andere onderdelen. 
• In of nabij de werkplaats moet een mogelijkheid zijn voor het beheren van de administratie en 

de opslag van de documentatie. 
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2.2. MATERIALEN EN ONDERDELEN 
 

2.2.1. Algemeen 
 
De EZT zorgt er voor dat alleen materialen en onderdelen worden toegepast zoals die zijn 
voorgeschreven door de fabrikant of de overheid. Daar waar de fabrikant geen specifieke eisen stelt 
wordt gebruik gemaakt van algemeen in de zweefvliegtuigbouw geaccepteerde materialen en 
onderdelen. 
 
Voor de wijze waarop de kwaliteit van de materialen en onderdelen wordt geborgd, wordt onderscheid 
gemaakt in de volgende soorten materialen en onderdelen: 
 

• Vliegtuig specifieke onderdelen. 
• Standaard materialen en onderdelen. 
• Secundaire materialen en onderdelen. 
• Afgekeurde materialen en onderdelen. 

 

2.2.2.  Vliegtuigspecifieke onderdelen 
 
Vliegtuigspecifieke onderdelen worden betrokken van de fabrikant of een organisatie die de 
bevoegdheid heeft deze aan te maken. Het gaat hier bijvoorbeeld om stuurstangen, hoogtemeters 
e.d.. Deze onderdelen dienen te zijn voorzien van een EASA Form 1, FAA Form 8130-3 of Transport 
Canada Form 24-0078.  
Indien de onderdelen worden geleverd door een fabrikant of organisatie buiten de hierboven 
aangegeven landen, dan dient contact opgenomen te worden met het IVW op welke wijze de 
onderdelen geaccepteerd mogen worden. 

2.2.3. Standaard materialen en onderdelen 
 
Dit zijn materialen en onderdelen die niet specifiek zijn voor een bepaalde fabrikant, maar waarvan de 
fabrikant soort of type wel voorschrijft. Het kan hier gaan om b.v. stuurkabel, bouten, glasmat, hars en 
lijm. 
Deze materialen en onderdelen worden veelal zonder certificaat geleverd. Om toch overeenkomst met 
de gestelde eisen aannemelijk te maken worden deze bij voorkeur ingekocht bij bedrijven die zijn 
gespecialiseerd in het leveren van materialen voor de luchtvaart. In dit geval wordt de gespecificeerde 
aankoopbon in de administratie opgenomen om een traceerbare herkomst te garanderen. 
Als de materialen elders worden ingekocht dient vastgesteld en vastgelegd te worden wie de fabrikant 
van het onderdeel of materiaal is. 
 

2.2.4. Secundaire materialen en onderdelen 
 
Dit zijn materialen en onderdelen waarvan een eventueel falen geen directe invloed heeft op de 
luchtwaardigheid en waar de fabrikant geen soort of type heeft gespecificeerd. Het gaat hierbij om b.v. 
verf en plamuur. 
Van deze materialen wordt de kwaliteit voor gebruik door de technicus beoordeeld. Bij goedvinden 
kan het materiaal worden toegepast. 
Bij de beoordeling wordt gelet op de geschiktheid voor het doel aan de hand van de specificaties. Ook 
wordt gecontroleerd of het materiaal nog aan de specificaties voldoet door het controleren van een 
eventuele houdbaarheidstermijn. 
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2.2.5.   Opslag en identificatie van materialen en onderdelen. 
 
Materialen, onderdelen en de opslag daarvan moeten aan de volgende eisen voldoen: 
 

• Materialen en onderdelen moeten zodanig van aanduidingen zijn voorzien dat het duidelijk is 
om welk materiaal of onderdeel het gaat. 

• Indien een materiaal of onderdeel een gebruiksaanwijzing heeft moet deze bij het materiaal of 
onderdeel of in de werkplaats aanwezig zijn. 

• Indien een materiaal of onderdeel een beperkte gebruiksduur heeft, dient de fabricage datum, 
gebruiksgeschiedenis of gebruiksduur te zijn aangegeven. 

• Materialen moeten volgens de geldende voorschriften, indien aanwezig, worden opgeslagen. 
• Indien er geen specifieke voorschriften zijn moeten materialen zodanig worden opgeslagen 

dat conditie en kwaliteit gewaarborgd blijven. 
 

2.2.6. Afgekeurde materialen en onderdelen 
 
Materialen en onderdelen die in eerste instantie zijn afgekeurd worden gescheiden van goedgekeurde 
materialen opgeslagen. 
Op het moment dat het materiaal of onderdeel definitief wordt afgekeurd wordt het materiaal uit het 
produktieproces verwijderd door het voor gebruik ongeschikt te maken en/of onuitwisbaar als 
ongeschikt voor gebruik te markeren.  
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2.3.  GEREEDSCHAPPEN, MEET EN KEURINGSMIDDELEN. 
 
 

2.3.1. Algemeen 
 
De EZT is verantwoordelijk voor goed beheer en onderhoud van gereedschappen, meet en 
keuringsmiddelen. De te gebruiken gereedschappen, meet en keuringsmiddelen zullen variëren 
tussen de diverse werkplaatsen. Daarom zijn in dit hoofdstuk de minimale eisen beschreven waaraan 
gereedschappen, meet en keuringsmiddelen moeten voldoen. 

2.3.2. Beschikbaarheid gereedschappen, meet en keuringsmiddelen. 
 

De EZT moet over voldoende gereedschappen, meet en keuringsmiddelen beschikken om een goede 
uitvoering van de werkzaamheden te kunnen waarborgen. De kwaliteit van gereedschappen, meet en 
keuringsmiddelen moet in overeenstemming zijn met de werkzaamheden die er mee gedaan worden. 
Indien de gereedschappen, meet en keuringsmiddelen van derden worden gebruikt, dan blijft de EZT 
binnen de werkplaats verantwoordelijk voor de juiste gang van zaken ten aanzien van de middelen. 

2.3.3. Beheer van gereedschappen, meet en keuringsmiddelen 
 

De EZT is verantwoordelijk dat gereedschappen, meet en keuringsmiddelen: 
 

• In een goede conditie verkeren. 
• Overzichtelijk worden opgeslagen. 
• Opgeslagen volgens de voorschriften van de fabrikant. Indien er geen specifieke voorschriften 

zijn moeten gereedschappen, meet en keuringsmiddelen zodanig worden opgeslagen dat 
conditie en kwaliteit gewaarborgd blijven. 

• Indien een gereedschap, meet of keuringsmiddel een gebruiksaanwijzing heeft moet deze bij 
het gereedschap, meet of keuringsmiddel of in de werkplaats aanwezig zijn. 

 

2.3.4. Calibratie en controle van gereedschappen, meet en keuringsmiddelen 
 

Van gereedschappen, meet en keuringsmiddelen die gecalibreerd of gecontroleerd moeten worden, 
wordt een overzicht opgenomen in de werkplaatsadministratie (zie hoofdstuk 2.6). 
Het gaat hier bij voorbeeld om gereedschappen zoals: schuifmaat, micrometer, nicropresstang, 
weegschalen en meetgewichten. 
 
Per gereedschap dienen minimaal de volgende gegevens vermeld te worden: 
 

• Eenduidige aanduiding van het betreffende gereedschap. 
• Maximale tijd tussen twee calibraties of controles. 
• Wie de calibratie of controle mag uitvoeren. 
• Het laatste calibratie of controle rapport. 
• Datum laatst uitgevoerde calibratie of controle. 
 

 
Bovengenoemde informatie wordt zo veel mogelijk ontleend aan de aanwijzingen van de fabrikant van 
het gereedschap. Indien geen aanwijzingen worden gegeven, worden algemeen geaccepteerde 
methoden gebruikt. 
 
De EZT controleert periodiek of de calibratie of controle van het gereedschap tot aan de volgende 
periodieke controle geldig is. Indien dit niet het geval is wordt een calibratie of controle uitgevoerd. 
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2.4. DOCUMENTATIE EN DOCUMENTATIEBEHEER 
 

2.4.1. Algemeen 
 

De EZT is verantwoordelijk voor de aanwezigheid en het beheer van de documentatie in de 
werkplaats. De benodigde documentatie kan variëren tussen de werkplaatsen en is afhankelijk van de 
bevoegdheden van de EZT en de te onderhouden vliegtuigtypen. 
 

2.4.2. Te gebruiken documentatie voor het uitvoeren van onderhoud 
 

De volgende documentatie mag gebruik worden voor uitvoeren van het onderhoud: 
 
 

Bron Documentatie 
Fabrikant • Reparatie handboeken 

• Onderhoudshandboeken 
• Service Bulletins (SB´s) 
• Technische Mitteilungen (TM’s) 
 

IVW • Bijzondere Luchtwaardigsheids Aanwijzing (BLA) 
• Onderhoudsaanwijzing voor Luchtvaartmaterieel (OAL) 
• Aeronautical information circular series B (AIC-B). 
• Goedkeuring wijziging luchtvaart (GWL) 
• Airworthiness Directives (AD’s) 
 
 

Algemeen geaccepteerde 
documentatie 

Enkele voorbeelden daarvan zijn: 
• Werkstatt Praxis 
• Fiberglas flugzeug flick fibel 
• Handboek technicus 
 

FAA • Acceptable methods, techniques and practices; EA-AC 43.13 
EASA • Modificaties en reparaties goedgekeurd door EASA 

• Airworthiness Directives (AD’s) 
 

2.4.3. Vereiste documentatie in de werkplaats 
 
De volgende documentatie moet aanwezig of beschikbaar zijn in of nabij de werkplaats: 
 
• Kwaliteitshandboek Erkende Zweefvliegtechnicus. 
• Bijzondere Luchtwaardigsheids Aanwijzingen (BLA). 
• Onderhoudsaanwijzingen voor Luchtvaartmaterieel (OAL). 
• Aeronautical information circular series B (AIC-B). 
• Wet Luchtvaart 

2.4.4. Beheer documentatie  

De EZT moet op regelmatige basis maar minstens een keer per jaar controleren of de documentatie in 
zijn werkplaats nog actueel is.  
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2.5. ONDERHOUDSPROCES 
 

Voor het onderhoudsproces wordt verschil gemaakt in opdrachten waarbij het doel modificatie, revisie 
of reparatie van een vliegtuig betreft en opdrachten waarbij het doel een inspectie is. 
 
 
Bij modificatie,revisie en reparatie gaat het om de volgende werkzaamheden: 
 

• Het uitvoeren van reparaties en revisies van houten en gemende (staalbuisromp) constructies. 
• Het uitvoeren van reparaties en wijzingen aan glasvezel versterkte kunststof rompen, vleugels 

en stuurvlakken. 
• Het schilderen/spuiten van rompen-, vleugels en stuurvakken. 
• Het in balans brengen van roeren. 
• Het installeren van zuurstofsystemen. 
• Het installeren van stuw- en statische druksystemen. 
• Het installeren van elektrische systemen. 
• Het installeren van radio-installaties. 

 
De procedure wordt weergegeven in paragraaf 2.5.1 
 
 
Bij inspectie gaat het om de volgende werkzaamheden: 
 

• Het wegen, zwaartepunt bepalen en het opstellen van weeg- en zwaartepunts- rapporten. 
• Het functioneel testen van stuw-statische systemen conform OAL 76-001 
• Het functioneel testen van radio-installaties conform OAL 76-001. 
• Het uitvoeren van lektesten aan stuw-statische instrumenten. 

 
De procedure wordt weergegeven in paragraaf 2.5.2. 
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2.5.1.  Proces voor modificatie, revisie en reparatie 
 

Orderacceptatie 
 
Een order mag worden geaccepteerd en moet volgens 
deze procedure worden uitgevoerd als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 
 
• De werkzaamheden vallen onder groot onderhoud  

zodat een erkenning noodzakelijk is. 
• Het vliegtuig is eigendom van de club of een clublid. 
• De voor de werkzaamheden benodigde 

erkenning(en) zijn verleend. 
• De omvang van de werkzaamheden valt binnen de 

mogelijkheden van de werkplaats. 
 
Na acceptatie moet de opdracht worden ingeschreven in 
de werkplaatsadministratie (werkplaatsjournaal). 
 
Opstellen werkplan (zie bijlage 4.1) 
 
Het werkplan wordt opgesteld aan de hand van de 
relevante documentatie (hoofdstuk 2.4). 
 
In geval van herhaald voorkomende werkzaamheden 
kan hiervoor een standaard werkplaatsinstructie worden 
opgesteld / gebruikt. 
 
Indien tussentijdse controles noodzakelijk zijn om de 
kwaliteit van het werk te borgen worden deze 
controlepunten in het werkplan opgenomen. Het gaat 
hier met name om controles die na beëindiging van de 
werkzaamheden niet meer mogelijk zijn. 
 
 
Uitvoering 
 
Tijdens de uitvoering worden de e.v.t. tussentijdse 
controles uitgevoerd en afgetekend.  
Eventuele aanpassingen in het werkplan die tijdens de 
uitvoering noodzakelijk zijn gebleken worden 
vastgelegd. 
 
Vrijgave 
 
Als de werkzaamheden met succes zijn afgerond wordt 
een certificaat van vrijgave voor gebruik gemaakt. 
(hoofdstuk 2.7) 
 
Archivering 
 
Het werkplan met de tijdens de uitvoering uitgevoerde 
controles en aanpassingen wordt samen met een kopie 
van het certificaat van vrijgave voor gebruik opgenomen 
in de vliegtuig- en/of werkplaatsadministratie ( zie 
hoofdstuk 2.6). 

   Opstellen 
    werkplan 

  Vrijgave 
 

Archivering 

      Einde 

  Uitvoering 

Order 
Acceptatie 

Figuur 2.5.1 

Modificatie/revisie/reparatie 

Nee 

Ja 
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2.5.2. Proces voor inspecties 
 
Orderacceptatie 
 
Een order mag worden geaccepteerd en moet volgens 
deze procedure worden uitgevoerd als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 
 
• De werkzaamheden vallen onder groot onderhoud  

zodat een erkenning noodzakelijk is. 
• Het vliegtuig is eigendom van de club of een clublid. 
• De voor de werkzaamheden benodigde 

erkenning(en) zijn verleend. 
• Er is een inspectiestaat van de uit te voeren 

inspectie beschikbaar 
 
Na acceptatie de opdracht worden ingeschreven in de 
werkplaatsadministratie (werkplaatsjournaal). 
 
Uitvoering 
 
Tijdens de uitvoering worden de inspectiepunten op de 
inspectiestaat gecontroleerd en afgetekend. 
Gemeten waarden worden op de inspectiestaat 
vermeld. 
 
Indien een inspectiepunt tot afkeur leidt wordt deze 
initiële afkeur op de inspectiestaat vermeld. Vervolgens 
zijn er de volgende mogelijkheden: 
• Er vindt geen correctie plaats. Hierdoor kan er geen 

certificaat van vrijgave voor gebruik worden 
afgegeven. 

• Na afstellen/corrigeren (klein onderhoud) wordt het 
punt alsnog goedgekeurd. De afstel/correctie 
gegevens worden aan de inspectiestaat 
toegevoegd.  

• Er is een modificatie/revisie/reparatie noodzakelijk , 
(groot onderhoud), de procedure van hoofdstuk 
2.5.1 moet dan worden gevolgd. Op de 
inspectiestaat wordt dit vermeld.  Na afloop wordt 
het inspectiepunt opnieuw beoordeeld. 

 
 
Vrijgave 
 
Indien de inspectie met succes wordt afgerond wordt 
een certificaat van vrijgave voor gebruik gemaakt. (zie 
hoofdstuk 2.7). 
 
 
Archivering 

 
De afgetekende inspectiestaat wordt samen met een certificaat van vrijgave voor gebruik 
opgenomen in de vliegtuig- of werkplaatsadministratie (zie hoofdstuk 2.6). 
 

  Vrijgave 
 

Archivering 

      Einde 

  Uitvoering 

Order 
Acceptatie 

Figuur 2.5.2 

Inspectie 

Nee

Ja 
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2.5.3. Werkzaamheden die buiten de verleende erkenning vallen. 
 

 
Het kan voorkomen dat een EZT onderhoud zou willen uitvoeren, dat (nog) niet binnen zijn erkenning 
valt. Hiervoor is een aparte procedure vastgesteld die moet worden doorlopen, voordat een dergelijk 
project mag worden uitgevoerd. 
 
1.  Het onderhoud moet worden gemeld aan het Inspectie Instituut. 
 
2. Er moet een specifiek werkplan worden opgesteld (zie ook 2.5.1). 
 
3. In het werkplan moeten inspectie momenten worden opgenomen. 
 
4. Het Inspectie Instituut moet op de afgesproken momenten op de hoogte worden gebracht van de 
    gemaakte voortgang.  
 
5 Het Inspectie Instituut moet schriftelijke toestemming voor de uitvoering van het onderhoud  
   hebben gegeven, voordat met de uitvoering worden begonnen. Hierbij geeft het Inspectie Instituut 
 aan onder wiens verantwoordelijkheid de werkzaamheden zullen plaatsvinden. 
 
6.  Inspectie momenten moeten aan het Inspectie Instituut worden gemeld. 
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2.6.  TECHNISCHE ADMINSTRATIE  
 
 

2.6.1. Algemeen 
 
De EZT is verantwoordelijk voor een doelmatige en deugdelijke technische administratie.  
 

2.6.2. Opslagplaats en bewaartermijn documenten 
 

In de onderstaande tabel is aangegeven welk documenten moeten worden bewaard en wat de 
opslagplaats moet zijn van de documenten.  
 
Soort documentatie 
 

Opslagplaats 

Gegevens omtrent uitgevoerd onderhoud 
(Werkplaatsjournaal). 

Werkplaatsadministratie 

Kalibratie, test en verificatie rapporten voor 
gereedschap, meet en keuringsmiddelen.  

Werkplaatsadministratie 

Bedrijfs-en opslagtijden van die stoffen, 
materialen, onderdelen en uitvoeringstukken, 
waarbij deze tijden een belangrijke rol spelen; 

Werkplaatsadministratie of op de stoffen, 
materialen, onderdelen en uitvoeringsstukken 

Inspectie-, reparatierapporten en werkplannen. Werkplaatsadministratie of vliegtuigadministratie 
Ontvangen certificaten van vrijgave of 
verklaring van conformiteit van materialen. 

Werkplaatsadministratie of vliegtuigadministratie

Uitgegeven certificaten van vrijgave voor 
gebruik. 

Werkplaatsadministratie of vliegtuigadministratie

Uitgegeven EASA formulier 1 Werkplaatsadministratie of vliegtuigadministratie
 
De bovenstaande documenten moeten voor een periode van minimaal 2 jaar worden bewaard na 
beëindigen van werkzaamheden of verwerkingen van de materialen of verkoop van een vliegtuig. 
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2.7.  VRIJGAVE VAN WERKZAAMHEDEN 
 

2.7.1. Algemeen 
 
Na het afronden van de werkzaamheden moeten de werkzaamheden worden vrijgegeven. Hiermee 
wordt verklaard dat het onderhoud is uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde 
eisen. 
 
De procedure vrijgave van werkzaamheden is gesplitst in twee aparte procedures t.w. : 

• Vrijgave van een vliegtuig. 
• Vrijgave van onderdeel of component. 

 

2.7.2. Vrijgave van een vliegtuig 
 
Voor het vrijgeven een vliegtuig na onderhoud wordt een certificaat van vrijgave voor gebruik 
opgesteld. In bijlage 4.1 is een model opgenomen van een certificaat van vrijgave voor gebruikt. 
Hierbij is het werkplan gecombineerd met het certificaat van vrijgave voor gebruik. 
 
In de technische administratie en journaal van het vliegtuig (blauwe boekje) moet het uitgevoerde 
onderhoud worden vermeld. 
 
Opmerking 1 
Indien onderhoud wordt uitgevoerd aan de hand van een inspectiestaat, dan kan de inspectiestaat 
gebruikt worden als certificaat van vrijgave voor gebruik. Op de inspectiestaat moeten dan de 
volgende gegevens worden vermeld: 
 

• Datum inspectie. 
• Naam en erkenning nummer EZT. 
• Handtekening EZT. 

 
Opmerking 2 
Voor klein onderhoud kan het certificaat van vrijgave voor gebruik worden afgetekend in de technische 
administratie en journaal van het vliegtuig (het blauwe boekje). Hierbij moeten de volgende gegevens 
worden vermeld: 
 

• Datum uitgevoerde werkzaamheden. 
• Omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden. 
• Brevetnummer technicus (geen erkenning nummer). 
• Handtekening. 

  

2.7.3. Vrijgave van een onderdeel of component 
 
Voor het vrijgeven van een onderdeel of component voor gebruik in de luchtvaart wordt een certificaat 
van vrijgave (EASA FORMULIER 1) gebruikt. Dit is van toepassing indien de werkzaamheden zijn 
uitgevoerd aan een niet ingebouwde onderdeel of component. 
In bijlage 4.2 is een model van het certificaat (EASA FORMULIER 1) opgenomen. Op dit certificaat 
moet vermeld worden op welk product het certificaat betrekking heeft. 
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2.8. MELDING VAN DEFECTEN EN GEBREKEN 
 

2.8.1. Algemeen 
 
De EZT is verantwoordelijk voor het melden van een defect of gebrek aan een vliegtuig, een 
onderdeel of uitrustingsstuk, als deze geconstateerd wordt tijdens het uitvoeren van werkzaamheden 
en die de vliegveiligheid (mogelijk) in gevaar kan brengen.  
 

2.8.2. Meldingsprocedure 
 
Na het constateren van een gebrek of defect(waarbij de vliegveiligheid had of zou kunnen worden 
beïnvloed) moet de volgende procedure worden gevolgd:  
 

• EZT meldt een defect of gebrek zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 72 uur na 
ontdekking ervan, schriftelijk aan het IVW. 

• De melding moet vergezeld gaan van een zo volledig mogelijk beschrijving van hetgeen werd 
gevonden en een opgave van de overig van belang zijnde gegevens. 

• Indien er sprake is van een ernstig defect of gebrek meldt de EZT het ernstig defect of gebrek 
onmiddellijk aan het IVW/DL. 

• De meldingen dienen te worden geadresseerd aan: 
 
IVW/DL 
T.a.v. Analyse Bureau Luchtvaart 
Postbus 575 
2130 AN Postbus 575 
 
E-mail    : ABL@IVW.NL 
Telefoon: 023-5663204 
Fax : 023-5663010 
 
 
Een kopie moet worden toegezonden aan de coordinator van het Inspectie Instituut. 
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3. INSPECTIE INSTITUUT 
 

3.1. WERKWIJZE INSPECTIE INSTITUUT 
 

3.1.1. Algemeen 
 
Het Inspectie Instituut is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborgingfunctie binnen het 
kwaliteitssysteem. Het Inspectie Instituut wordt door de afdeling Zweefvliegen beschikbaar gesteld 
aan de EZT’s. Het inspectie instituut vervult zijn taken onafhankelijk van de met de directe uitvoering 
van de werkzaamheden belaste EZT. 

3.1.2. Samenstelling het Inspectie Instituut 
 
Het Inspectie Instituut is samengesteld uit een coördinator en kwaliteitsinspecteurs. De coördinator is 
verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van het audit programma.  
De kwaliteitsinspecteurs zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de audits en het maken van 
auditrapporten. 

3.1.3. Overeenkomst met het Inspectie Instituut 
 
Tussen de EZT en het Inspectie Instituut moet een overeenkomst worden getekend (zie bijlage 4.2). 
Hierbij verklaart het Inspectie Instituut dat het de EZT zal ondersteunen bij het ontwikkelen en 
invoeren van het kwaliteitssysteem. Verder verklaart het Inspectie Instituut dat het zal toezien dat het 
kwaliteitssysteem wordt toegepast door de EZT.  
 
De EZT verklaart: 
• dat hij beschikt over voldoende bedrijfsmiddelen om de in zijn erkenning genoemde 

bevoegdheden uit te oefenen; 
• dat hij kan beschikken over een voor dat doel geschikte werkplaats; 
• dat hij verantwoordelijk is voor de gang van zaken in zijn werkplaats; 
• dat hij wanneer nodig, maatregelen kan treffen voor verbetering(en); 
• dat hij beschikt over een kwaliteitshandboek; 
• dat hij zal werken volgens de procedures zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. 

3.1.3              Afhandeling conflicten tussen een kwaliteitsinspecteur van het Inspectie Instituut 
                      en de EZT 
 
Indien er een conflict is tussen een kwaliteitsinspecteur van het Inspectie Instituut en de EZT dan moet 
de volgende procedure worden gevolgd: 
 
Bij een conflict tussen een kwaliteitsinspecteur en de EZT, neemt de EZT kontact op met de 
coördinator van het Inspectie Instituut. Komt de EZT er met het Inspectie Instituut niet uit, dan kunnen 
de EZT en het Inspectie Instituut het conflict voorleggen aan het bestuur van de betreffende club. 
Tevens kan het conflict worden voorgelegd aan het IVW. Lost dit het conflict niet op dan kan het 
conflict worden voorgelegd aan het bestuur van de afdeling Zweefvliegen (ABZ) .  Het bestuur van de 
afdeling Zweefvliegen moet dan een besluit nemen om het conflict op te lossen. Dit besluit is bindend 
voor beide partijen. 
 
 
 



Kwaliteitshandboek 
Erkende zweefvliegtechnicus 3. INSPECTIE INSTITUUT 

 

Versie nummer : 2  Pagina 32 
 
Datum : 01-10-2007 

3.2. AUDITPROGRAMMA 
 

3.2.1. Algemeen 
 
Het Inspectie Instituut is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en bewaken van het audit 
programma. 

3.2.2. Opstellen auditprogramma  

Het auditprogramma moet aan de volgende eisen voldoen: 
 

 Tijdens de erkenningstermijn van de EZT minimaal één werkplaatsaudit en één BvL-V 
steekproefaudit worden uitgevoerd per werkplaats . Deze audits mogen eventueel gelijktijdig 
worden uitgevoerd.  

 De EZT moet minimaal één per jaar worden bezocht. 
 Uit het auditprogramma moet blijken in welke maand een audit zal worden uitgevoerd. 
 In het auditprogramma moet ruimte zijn voor ad-hoc audits, b.v. voor het uitvoeren 

audits/evaluaties bij een aspirant EZT. 

3.2.3. Bewaken van het auditprogramma 
 
Het Inspectie Instituut is verantwoordelijk dat de audits wordt uitgevoerd conform de planning. Indien 
het auditprogramma niet conform de planning wordt uitgevoerd, dan moet het Inspectie Instituut 
in overleg met de betreffende EZT passende maatregelen nemen om er voor te zorgen dat de 
benodigde audits toch weer worden uitgevoerd. 
 
Opmerking: 
De EZT dient aan te tonen dat het kwaliteitssysteem naar behoren werkt. Daartoe laat hij zijn 
kwaliteitssysteem auditten door het Inspectie Instituut. De EZT is dus eindverantwoordelijk voor 
de uitvoering van voldoende audits op zijn functioneren.  
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3.3. WERKPLAATSAUDIT 

3.3.1. Algemeen 
 
Het doel van de werkplaatsaudit is om te verifiëren of werkplaatsprocedures worden uitgevoerd 
zoals beschreven dit handboek. Deze audit wordt uitgevoerd door een of meer kwaliteitsinspecteurs 
van het Inspectie Instituut.  

3.3.2. Procedure werkplaatsaudit 

De volgende procedure moet gevolgd worden bij een werkplaatsaudit: 

• De kwaliteitsinspecteur treedt in overleg met de EZT over de voorgenomen audit van de 
werkplaats om diens aanwezigheid mogelijk te maken. Voorzover van toepassing geeft de 
inspecteur aan welke aspecten tenminste aan de orde zullen komen. 

• Bij de uitvoering van een werkplaatsaudit moet het werkplaatsauditrapport gebruikt worden 
(zie hoofdstuk 4.5 ). 

 
• Indien een afwijking wordt geconstateerd t.o.v.  de procedures zoals omschreven in dit 

handboek dan moet de kwaliteitsinspecteur hiervan een bevinding maken in het rapport. Aan 
elke bevinding moet een niveau worden toegekend. Het niveau hangt af van de ernst van de 
bevinding: 
 
 Een niveau 1 bevinding is een significante afwijking van een procedure, die van invloed 

kan zijn op  de luchtwaardigheid van een vliegtuig. Deze bevinding moet voor de eerst 
volgende vlucht zijn opgelost. 

 
 Een niveau 2  bevinding is een afwijking op een procedure. Deze bevinding moet binnen 3 

maanden worden opgelost. Indien na 3 maanden de bevinding niet naar behoren is 
opgelost, dan moet de aanvullende correctie binnen drie maanden worden uitgevoerd. 

• Aan het eind van de audit worden de bevindingen medegedeeld aan de EZT. 

• Het werkplaatsauditrapport moet door de kwaliteitsinspecteur gearchiveerd worden. Een 
afschrift moet verzonden aan: 

 De EZT. 
 Het verenigingsbestuur van de club. 
 De toezichthouder van het IVW. 

 
• De bevindingen moet worden afgehandeld conform de procedure rapportage van 

terugmeldingen van bevindingen (hoofdstuk 3.5). 
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3.4. BvL-V STEEKPROEFAUDIT 
 

3.4.1. Algemeen 
 

Het doel van de BVL-V steekproefaudit is om te verifiëren of de BvL-V inspectie door de EZT op een 
juiste wijze is uitgevoerd. Deze audit wordt uitgevoerd door een of meer kwaliteitsinspecteurs van het 
Inspectie Instituut.  
 

3.4.2. BVL-V steekproefaudit procedure 
 
De volgende procedure moet gevolgd worden bij een BvL-V steekproef: 

• De kwaliteitsinspecteur treedt in overleg met de EZT over de voorgenomen audit van de 
werkplaats om diens aanwezigheid mogelijk te maken.  

 
• Bij de uitvoering van een BvL-V steekproef moet het BvL-V steekproefrapport gebruikt 

worden (zie hoofdstuk 4.3). 
 

• De kwaliteitsinspecteur geeft aan op welk vliegtuig hij een steekproef wil nemen. Dit moet 
een vliegtuig zijn waarop de EZT een BvL-V inspectie heeft uitgevoerd. 

 
• Bij de Bvl-V steekproef moet ter verificatie en vergelijking een kopie van het laatste BvL-V 

inspectierapport aanwezig zijn. 
 

• Tijdens steekproef  controleert de kwaliteitsinspecteur of zijn bevindingen overeenkomen 
met die van de EZT. 

 
• Indien de bevindingen van de inspecteur niet overeenkomen met die van de EZT, dan 

moet de kwaliteitsinspecteur hiervan een bevinding maken in het rapport. Aan elke 
bevinding moet een niveau worden toegekend. Het niveau hangt af van de ernst van de 
bevinding: 

 
 Een niveau 1 bevinding is een significante afwijking op een procedure, die 

van invloed kan zijn op  de luchtwaardigheid van het vliegtuig. Deze bevinding 
moet voor de eerst volgende vlucht zijn opgelost. 
 

 Een niveau 2  bevinding is een afwijking op de procedure. Deze bevinding 
moet binnen 3 maanden worden opgelost.  Indien na 3 maanden de bevinding 
niet naar behoren is opgelost, dan moet de aanvullende correctie binnen drie 
maanden worden uitgevoerd. 

 
• Aan het eind van de audit worden de bevindingen medegedeeld aan de EZT. 

• Het BvL-V steekproefrapport moet door de kwaliteitsinspecteur gearchiveerd worden. Een 
afschrift moet verzonden worden aan: 

 De EZT. 
 Het verenigingsbestuur van de club. 
 De toezichthouder van het IVW. 

 
• De bevindingen moeten worden afgehandeld conform de procedure rapportage van 

terugmeldingen van bevindingen (hoofdstuk 3.5). 
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3.5. RAPPORTAGE VAN TERUGMELDINGEN VAN BEVINDINGEN 
 

3.5.1. Algemeen 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de EZT om de correctieve actie op een bevinding tijdig terug te 
melden aan het Inspectie Instituut binnen de daarvoor gestelde termijn. 

3.5.2. Terugmelding  van bevindingen. 
 
De volgende procedure moet worden gevolgd voor het terugmelden van een bevinding. 
 

• Het terugmelden van een bevinding gaat via een E-mail aan de kwaliteitsinspecteur. 
• De correctieve actie moet door de EZT voor de uiterste terugmeld datum naar de betreffende 

inspecteur worden gestuurd.  
• De EZT geeft aan wat de correctieve actie is op de bevinding. 
• De inspecteur bepaalt of de correctieve actie voldoende is om de bevinding op te heffen.  
• De EZT moet door de inspecteur op de hoogte gesteld worden van zijn commentaar. 
• Indien de correctieve actie onvoldoende is om de bevinding op te heffen dan moet de 

inspecteur in overleg met de EZT een nieuwe uiterste terugmeld datum vaststellen. 

3.5.3. Bewaken bevindingen Inspectie Instituut. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van het Inspectie Instituut om regelmatig de openstaande bevindingen 
te monitoren of ze binnen de gestelde termijn worden opgelost. Indien een bevinding niet binnen de 
gestelde termijn is opgelost dan moet de EZT hiervan door het Inspectie Instituut op de hoogte 
worden gebracht. Indien dit regelmatig gebeurt, kan dit consequenties hebben voor zijn erkenning.  
Het op de hoogte houden van de EZT heeft als doel communicatie misverstanden te voorkomen. Het 
tijdig oplossen van de bevindingen is de verantwoordelijkheid van de EZT. 
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4. BIJLAGEN 

4.1. MODEL WERKPLAN EN CERTIFICAAT VAN VRIJGAVE VOOR GEBRUIK 
PH- Volgnummer: 

Bladzijde 1 van __ 

CERTIFICAAT VAN VRIJGAVE 
VOOR GEBRUIK 

Werkplan 
Ref. Rapport nr: 

 
Nr. WERKZAAMHEDEN Uitgevoerd 

door 
Inspectie 

EZT 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Gebruikte 
Onderhoudsdocumentatie 

 
 

 
Certificaat van vrijgave voor gebruik, afgegeven ingevolge de bevoegdheid op grond van het door de 
minister van Verkeer en Waterstaat afgegeven bewijs van erkenning nr:………. 
De erkenninghouder verklaart dat het onderhoud voldoet aan de eisen, zoals omschreven in de 
regeling onderhoud luchtvaartuigen. 
Naam: 

 
Handtekening: Datum: 
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4.2. MODEL CERTIFICAAT VAN VRIJGAVE (EASA FORMULIER 1) 
1. Bevoegde instantie/land 
    van afgifte erkenning 
 

IVW 
Nederland 

 
 
 

2. 
 

CERTIFICAAT VAN GESCHIKTHEID 
VOOR GEBRUIK 

 
EASA-FORMULIER 1 

 
 

3. Volgnummer   
formulier 

4. Naam en adres erkende organisatie: 
 
 
 
 
 
 

5. Werkopdracht/ 
contract/factuur 

6. Stuk 7. 
Omschrijving 

8. 
Onderdeelnr. 
 

9. 
Geschiktheid* 

10. Aantal 11. Serie-
/Partij nummer 

12. 
Status/werk 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

13. Bijzonderheden 
 
    
                
                                                                                                                              Het werk is uitgevoerd in overeenstemming met
                                                                                                                              regeling erkenningen luchtwaardighied 1324.        
 
 
14. Verklaart dat alle bovengenoemde stukken zijn 
vervaardigd overeenkomstig: 
       erkende ontwerpgegevens en geschikt zijn voor veilig    
          gebruik 
       niet-erkende ontwerpgegevens uiteengezet in vak 13 
 
 

19.  Deel 145.A.50 – Vrijgave voor gebruik  
      ⌧ Ander voorschrift vermeld in vak 13 
 
Verklaart dat, tenzij anders vermeld in vak 13, het in vak 12 
genoemde en vak 13 omschreven werk is uitgevoerd 
overeenkomstig Deel 145 en dat de stukken met betrekking 
tot dit werk als geschikt voor vrijgave voor gebruik. 

15. Geautoriseerde handtekening 
 

16. Nummer 
erkenning/autorisatie 
 
 
 

20. Geautoriseerde handtekening 
 

21.  Ref .nr. certificaat/ 
erkenning  
 
 
 

17. Naam 
 
 
 

18. Datum (dd/mm/JJ) 22. Naam 
 

23. Datum (dd/mm/JJ) 

                                     * De installateur moet de geschiktheid controleren aan de hand van relevante technische gegevens 
 

VERANTWOORDELIJKHEDEN GEBRUIKER/INSTALLATEUR 
NOOT: 
1. Het is belangrijk te begrijpen dat het bestaan van het document op zich niet automatisch inhoudt dat er sprake is 
van toestemming om het deel, het onderdeel of de constructie te installeren. 
 
2. Indien de gebruiker/installateur te werk gaat overeenkomstig de nationale voorschriften van een luchtwaardigheidsautoriteit 
anders dan de in vak 1 vermelde luchtwaardigheidsautoriteit, is het van essentieel belang dat de gebruiker/ 
installateur zich ervan vergewist dat zijn/haar luchtwaardigheidsautoriteit de delen/onderdelen/constructies van de in 
vak 1 vermelde luchtwaardigheidsautoriteit accepteert. 
 
3. Verklaringen 14 en 19 vormen geen installatiecertificering. Het onderhoudsrapport voor luchtvaartuigen moet in alle 
gevallen een installatiecertificering bevatten die overeenkomstig de nationale voorschriften aan de gebruiker/installateur 
is afgegeven voordat er met het luchtvaartuig gevlogen mag worden. 
 
 



Kwaliteitshandboek 
Erkende zweefvliegtechnicus 4.       BIJLAGEN  

 

Versie nummer : 1  Pagina 38 
 
Datum : 01-07-2007 

Invulinstructie EASA-formulier 1  
 
Tenzij anders vermeld moeten alle vakken worden ingevuld om een geldig certificaat van het 
document te maken. 
 
Vak 1 De landsnaam van de lidstaat onder wiens goedkeuring het certificaat is afgegeven. Deze 
informatie mag voorgedrukt zijn. 
 
Vak 2 Voorgedrukt: "Certificaat van geschiktheid voor gebruik/EASA-formulier1". 
 
Vak 3 In dit vak moet een uniek nummer staan ten behoeve van certificaatcontrole en traceerbaarheid 
 
Vak 4 De volledige naam en adres en, indien dit afwijkt, het postadres van de erkende organisatie die 
de stukken waarop het certificaat betrekking heeft vrijgeeft. Dit vak mag voorgedrukt zijn. Logo's e.d. 
zijn toegestaan mits deze in het vak passen. 
 
Vak 5 Dit vak is bedoeld voor verwijzingen naar werkopdrachten/contracten/facturen of eventuele 
andere interne organisatieprocessen, zodat er een snel volgsysteem kan worden 
opgezet. 
 
Vak 6 Dit vak is bedoeld om de organisatie die het certificaat afgeeft in staat te stellen gemakkelijk 
kruisverwijzingen aan te brengen naar vak 13 ("Bijzonderheden") door stuknummers te gebruiken. Het 
is niet verplicht dit vak in te vullen. Indien er verschillende stukken met het certificaat worden 
vrijgegeven, is het toegestaan een aparte lijst te gebruiken waarop kruisverwijzingen staan waarmee 
het certificaat en de lijst naar elkaar verwijzen. 
 
Vak 7 Hier moeten de naam of een omschrijving van het stuk worden ingevuld. Het verdient de 
voorkeur de benaming uit de geïllustreerde onderdelencatalogus te gebruiken. 
 
Vak 8 Hier moet het onderdeelnummer worden vermeld. Het verdient de voorkeur de benaming uit de 
geïllustreerde onderdelencatalogus te gebruiken. 
 
Vak 9 Dit vak wordt gebruikt om aan te geven op welk goedgekeurd type product de vrijgegeven 
stukken gemonteerd kunnen worden. Het is niet verplicht dit vak in te vullen, maar als het gebruikt 
wordt, mogen de volgende gegevens worden ingevuld. 
a)   Een specifiek luchtvaartuig,  
b) "Diversen", indien bekend is dat het stuk geschikt is voor installatie op meer dan één goedgekeurd 
type product, tenzij de opsteller het gebruik wenst te beperken tot een bepaalde modelinstallatie (in 
welk geval dit vermeld moet worden). 
c) "Onbekend", indien onbekend is waarvoor het stuk geschikt is; deze categorie is hoofdzakelijk 
bestemd voor gebruik door onderhoudsorganisaties. 
  
Vak 10 Hier wordt het aantal stukken dat vrijgegeven wordt ingevuld. 
 
Vak 11 Hier wordt het serienummer en/of het partijnummer van het stuk vermeld, indien van 
toepassing. Als geen van beide van toepassing is, wordt hier "n.v.t." ingevuld. 
 
Vak 12 De volgende woorden tussen aanhalingstekens, met hun definities, geven de status van het 
vrij te geven stuk aan. In dit vak moet een van de volgende woorden of een combinatie ervan worden 
vermeld. 
 
1. GEREVISEERD 
Het ter verlenging van de operationele levensduur weer in goede staat brengen van een gebruikt stuk 
door middel  van inspectie, beproeving en vervanging in overeenstemming met een goedgekeurde 
norm. 
 
2. GEÏNSPECTEERD/BEPROEFD 
Het onderzoeken van een stuk teneinde de overeenstemming ervan met een goedgekeurde norm vast 
te stellen 
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3. GEWIJZIGD 
Het wijzigen van een stuk in overeenstemming met een goedgekeurde norm . 
 
4. GEREPAREERD 
Het overeenkomstig een goedgekeurde norm herstellen en in gebruiksklare staat brengen van een 
stuk. 
 
 
Vak 13 Het is verplicht eventuele informatie in dit vak ofwel direct te vermelden ofwel onder verwijzing 
naar ondersteunende documentatie waarin bepaalde gegevens of beperkingen met betrekking tot de 
vrij te geven stukken worden vermeld die voor de gebruiker/installateur nodig zijn bij de uiteindelijke 
bepaling van luchtwaardigheid van het stuk.  
 
Vakken 14, 15, 16, 17 en 18: Deze vakken mogen niet worden gebruikt.  
 
Vak 19 Verwijzing naar  Regeling erkenning luchtwaardigheid 1324 
  
Vak 20 Handtekening  EZT 
 
Vak 21 Erkenningnummer 
 
Vak 22 Naam EZT 
 
Vak 23 Datum in dd/mmm/jjjj (maand in letters) 
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4.3. VOORBEELD OVEREENKOMST MET INSPECTIE INSTITUUT 
 
 
 
O V E R E E N K O M S T 
 
Het Inspectie Instituut komt met  ......................... overeen dat het voornoemde EZT ondersteuning zal  
geven bij de ontwikkeling en invoering van het kwaliteitsbeleid zoals bedoeld in de Regeling  
Erkenningen luchtwaardigheid 1324 en dat het zal toezien op de toepassing van het 
kwaliteitssysteem.  
 
De EZT .......... …….verklaart; 
• dat hij/zij beschikt over voldoende bedrijfsmiddelen om de in zijn erkenning genoemde 

bevoegdheden uit te oefenen; 
• dat hij/zij kan beschikken over een voor dat doel geschikte werkplaats; 
• dat hij/zij het onderhoud zal uitvoeren zonder winstoogmerk; 
• verantwoordelijk is voor de gang van zaken in zijn werkplaats; 
• dat hij/zij, wanneer nodig, maatregelen kan treffen voor verbetering(en); 
• dat hij/zij beschikt over het kwaliteitshandboek erkende zweefvliegtechnicus; 
• dat hij/zij zal werken volgens de procedures zoals beschreven in het kwaliteitshandboek erkende 

zweefvliegtechnicus . 
• dat hij/zij verleent het Inspectie Instituut medewerking bij het uitvoeren van zijn taak en verschaft  

het Inspectie Instituut toegang tot de werplaats 
 
 
 
Het Inspectie Instituut:____________________ 
 
 
De Erkende  Zweefvliegtechnicus:______________ 
 
Datum: __________  
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4.4. BVL-V AUDIT RAPPORT 
 
Algemene gegevens 
 

 
Inspectie rapport no. :                           
 

 

Datum onderzoek : 
  

 

Club  :                                                             
Vestiging :                                                      
   

 

Auditor/inspecteur:                              
                             

 

Aanwezigheid bestuur : 
 

 

 
Gegevens Vliegtuig 
 

 
PH –  
                                                    

 
Type : 
                                                               

 
Serie nr. :  
                                             

 
BvL geldig tot :                                    
 

 
Motor – type: 
                                     

 
Serie nr. :                                             
 
Gegevens EZT 
Naam: 
 

 

Erkenning nr. – geldig tot       :              EZT:       
 

 
AML  categorie - geldig tot     :   
                      

 
E.mail adres :        
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ONDERZOEKSASPECTEN  
 
 

A. Documenten 
Onderzoek of de onderstaande documenten aanwezig zijn en actueel zijn 
gehouden. 
 

OK Niet OK 
OPM nr. 

1.Bewijs van Inschrijving (BvI)   
2.Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL)   
3.Bewijs Aanwijzing Radiostation (BAR)   
4.Weegrapport + inventarislijst   
5a.BvL-V inspectierapport (van de laatstgehouden inspectie)   
5b. Is het BvL inspectierapport (mede-)ondertekend door iemand met een 
motorbevoegdheid (ZVT-B of GWK). Dit is alleen van toepassing bij 
motorzweefvliegtuigen. 
 

  

6.Vlieghandboek   

7.Journaal   
 

B. Onderhoudsprogramma 
Onderzoek of het onderhoudsprogramma is opgesteld volgens de aanbevelingen 
van de fabrikant en of het actueel is gehouden. 
Inhoud:  

OK Niet OK 
OPM nr. 

1.Periodieke inspecties   

2.Speciale inspecties   

3.Componenten met een “hardtime” interval   

4.Repeterende BLA’s en OAL’s   
 
 

C. Uitgevoerde onderhoud OK Niet OK 
OPM nr. 

Aan de hand van de onderhoudsadministratie nagaan of al het 
voorgeschreven onderhoud tijdig is uitgevoerd 

  

 
 

D. Wijzigingen 
 

OK Niet OK 
OPM nr. 

Zijn van de aangebrachte wijzigingen de goedgekeurde GWL’s aanwezig?   
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ONDERZOEKSASPECTEN (vervolg) 
 

 
E. BLA’s en OAL’s 
 
 

OK Niet OK 
OPM nr. 

Zijn de verplichte BLA’s en OAL’s uitgevoerd?   
 
 

F. Technische staat OK Niet OK 
OPM nr. 

1.Vleugels:   
ligger, ribben, rolroer, flaps, remkleppen, aansluiting (romp), koppelingen 

  

2.Romp:   
kielvlak, aansluitingen (met stabilo en vleugels), stuurkabels, haken, 
koppelingen, pitot aansluitingen, conditie lak 

  

3.Stabilo:   
bevestiging, hoogteroer, trim, conditie lak 

  

4.Richtingsroer:   
draaipunten, borgingen, conditie lak 

  

5.Cockpit:   
voetenstuur, zitplaats, riemen, kap (-sluitingen), instrumenten, 
instrumentmarkering, kompas, deviatiekaartje, identificatieplaatje 

  

6.Onderstel:    
conditie band, staartslof, werking rem 

  

7.Motor (indien van toepassing):   
algehele conditie van motor (ophanging, lekkage) en propeller 
(beschadigingen). 

  

 
 

G. Technische administratie 
Onderzoek of de onderstaande gegevens in de administratie van het vliegtuig 
aanwezig zijn en actueel gehouden zijn  
 

OK Niet OK 
OPM nr. 

1.Overzicht van uitgevoerde servicebulletins   

2.Overzicht van uitgevoerde BLA’s en OAL’s   

3.Overzicht van wijzigingen met bijbehorende GWL’s   

4.Certificaten van onderdelen en componenten   

5.Log entries van het uitgevoerde onderhoud   
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II. BEVINDINGEN 
 

OPM 
nr. 

Omschrijving Level - 
Afsluitdatum 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
Terugmelding van de bevindingen per e.mail aan de Inspecteur; e.mailadres: 
 
 
Handtekening Inspecteur: 
 
 
Datum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kwaliteitshandboek 
Erkende zweefvliegtechnicus 4.       BIJLAGEN  

 

Versie nummer : 1  Pagina 45 
 
Datum : 01-07-2006 

4.5. WERKPLAATSAUDIT RAPPORT 
 

Algemene gegevens     
Inspectie rapport no.                     : 
  

 

Datum  onderzoek                        : 
  

 

Club                                              :  
                                                           

 

Vestiging                                       :   
         

 

Auditor/inspecteur                         :       
       

 

Aanwezigheid bestuur                  : 
 

 

 
 
Gegevens EZT’s  
Naam: 
 

 

Erkenning nr. – geldig tot           EZT- 
 

AML  categorie - geldig tot                      :             
E.mail adres                                            :        
Naam                                                      :   
Erkenning nr. – geldig tot                        : 
 

EZT- 

AML  categorie - geldig tot                     :              
E.mail adres                                           :              
 
 
 
 
Vorig onderzoek 
 

 

Datum vorig onderzoek                                                         : 
 

 

Heeft er terugmelding van de bevindingen plaatsgevonden 
(schriftelijk bij het II)                                                               : 
 

 

Zijn de openstaande bevindingen (tijdig) afgesloten?           : 
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ONDERZOEKSASPECTEN 
 

 A. Overeenkomst 
Volgens de regeling erkenningen luchtwaardigheid moeten er schriftelijke 
overeenkomst aanwezig zijn tussen:  

OK Niet OK  
OPM nr. 

1.  de EZT’s en het Inspectie Instituut    
 
 

B. Faciliteiten (hoofdstuk 2.1) 
 
Onderzoeken of de hangaar, werkplaats en magazijn geschikt zijn voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden: 

OK Niet OK 
OPM nr. 

1. Schoon en netjes.   

2. Onderdelen, materialen en gereedschappen moeten ordelijk opgeslagen     
kunnen worden. 

  

3.  Er moet een opslagmogelijkheid zijn voor tijdelijk uitgebouwde                    
onderdelen.  

  

4. Voldoende verlichting.   

5. Verwarming en luchtvochtigheid.   
 
 

C. MATERIALEN EN ONDERDELEN (hoofdstuk 2.2) 
 
Onderzoek of de onderdelen aanwezig met de juiste certificaten en juist zijn 
opgeslagen. 

OK Niet OK 
OPM nr. 

1. Scheiding goedgekeurde en afgekeurde onderdelen   

2. Opgeslagen onderdelen: gelabeld, verpakking, juiste certificaten   

3. Lijmen, lakken, e.d. herkenbaar geïdentificeerd en voorzien van een 
houdbaarheidsdatum. 

  

 
 

D. Documentatie (hoofdstuk 2.4) 
 
Onderzoeken of de benodigde documentatie aanwezig is en actueel wordt 
gehouden. 

OK Niet OK 
OPM nr. 

1. Kwaliteitshandboek Erkende Zweefvliegtechnicus.  
 

  

2. Bijzondere Luchtwaardigsheids Aanwijzingen (BLA). 
 

  

3. Onderhoudsaanwijzingen voor Luchtvaartmaterieel (OAL). 
 

  

4. Aeronautical information circular series B (AIC-B). 
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E. Gereedschap  (hoofdstuk 2.3) 
Onderzoeken of de geschikte gereedschappen worden gebruikt. Voor 
electrische meetinstrumenten, schuifmaten, weegapparatuur, 
momentsleutels, nicopress tangen, kalibers gelden meestal calibratie-
eisen. 

 
OK 

 
Niet OK 
OPM nr. 

1. Is het juiste gereedschap aanwezig (luchtvaartkwaliteit)?    

2. Conditie van het gereedschap voldoende?   

3. Is het gereedschap overzichtelijk opgeborgen   

4. Is het test- en meetgereedschap tijdig gekalibreerd?    

5. Overzicht met de gehanteerde calibratie-intervallen, testrapporten 
aanwezig? 

  

 

F. Processen/Technische administratie/Vrijgave(hoofdstuk 2.5/2.6/2.7) 
 
Aan de hand van de werkplaatsadministratie nagaan hoe de 
werkzaamheden verlopen belangrijk hierbij is een duidelijke verslaglegging 
van het uitgevoerde werk. 

 
 
 
OK 

 
 
 
Niet OK 
OPM nr. 

1. Werk uitgevoerd binnen de bevoegdheid van de EZT?   

2. Werk alleen uitgevoerd op clubvliegtuigen of clubleden?   

3. Is er bij een er bij een modificatie, revisie of een reparatie een werkplan 
opgesteld? 

4. Is het werkplan opgesteld met de juiste documentatie? 
 
5. Is bij een inspectie de inspectiestaat op de juiste wijze afgetekend? 

  
 
 
 

 6. Een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden op het bewijs van 
vrijgave? 

  

7. Zijn de juiste documenten opgeslagen in de technische administratie ?   
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II. BEVINDINGEN 
 

OPM 
nr. 

Omschrijving Level - 
Afsluitdatum 

   

   

   

   

   
 
 
 
Terugmelding van de bevindingen per e.mail aan de Inspecteur; e.mailadres: 
 
Handtekening Inspecteur: 
 
 
Datum:  
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4.6. MODEL WERKPLAATSJOURNAAL  
 
           Form WA 

 
 
 
 

 

WERKPLAATS ADMINISTRATIE       nr.: 

Administratie van de werkzaamheden behorende bij de bevoegdheden zoals die zijn genoemd in het 
aanhangsel van de erkenning. 
Club   : 
Adres :                                              Postcode:                      Plaats: 
EZT   :                                                                                                 Nr.: 
Adres :                                              Postcode:                                  Plaats: 

Datum 
in 

Datum 
uit 

Type PH- Eigenaar/ 
houder 

Verrichting 
/ Opmerking 

Rap-
port 

Paraaf 
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4.7. OVERZICHT WERKINSTRUCTIES 
 
 
Onderwerp Revisie Eigenaar 
   
   
   
   
   
 
 
 


